
Innan du börjar med rengöringen är det viktigt att du kontrollerar vilket material din duschvägg består av:
Härdat säkerhetsglas kan du putsa med vanlig fönsterputs för att få glaset skinande rent efter att ha 
rengjort det med en mjuk mikrofiberduk och ett milt, neutralt rengöringsmedel. Använd inga grova eller 
hårda svampar eller trasor, eftersom det kan skada glasytan. 
Plexiglas ska däremot inte rengöras med mikrofiberduk. Även om mikrofiberduken lämpar sig perfekt för 
rengöring av duschväggar i äkta glas passar en enkel, mjuk bomullsduk bättre för rengöring av plexiglas.
Dekorglas ska också bara behandlas med en mjuk trasa för att hålla ytan intakt under lång tid. Rengör 
alltid glasdelar med dekor över hela ytan och om möjligt utan rengöringsmedel. Om du har fått ingrodd 
smuts på dekoren ska du aldrig spraya rengöringsmedel direkt på ytan. Spraya i stället rengöringmedel 
på trasan och rengör hela duschkabinens yta med den.

Rengöring av duschkabiner i korthet:
 • Använd alltid bara rengöringsmedel och svampar eller trasor som passar för materialet i  

duschväggen. Använd aldrig skurmedel (slipmedel), aggressiva rengöringsmedel eller  
rengöringsmedel med extrema pH-värden.Använd neutrala eller milda och skonsamma  
rengöringsmedel. 

 • Läs alltid informationen från tillverkaren för det aktuella rengöringsmedlet och använd det bara  
på det sätt som avses.

 • Använd bara mjuka trasor och svampar (för äkta glas lämpar sig framför allt mikrofiberduk). 
 • Vid kalkfläckar och ingrodd smuts hjälper citronsyra eller ättika (hushållsättika), vid särskilt 

kalkhaltigt grundvatten rekommenderas att rengöra duschen med destillerat vatten. 
 • Rengöringen av duschkabinen ska alltid avslutas genom att spola av duschen ordentligt med rent, 

kallt vatten. Därefter rekommenderas att torka av glasduschen med en skrapa för att förhindra  
kalkavlagringar och vattenfläckar. 

 • Tips: Skölj av duschen med rent, kallt vatten varje gång du har duschat och torka därefter av 
duschen. Rengör dessutom duschområdet regelbundet för att förebygga ingrodd smuts och 
mögelangrepp.

Rengöring av profiler, ram och armatur:
Även profilerna, ramen och armaturen i din duschkabin behöver rengöras med ett milt rengöringsmedel 
och en mjuk trasa. Hårda eller grova trasor kan repa materialet. Läs även informationen från tillverkaren av 
rengöringsmedlet. 

Obs: 
Generellt sett ska rengöringsmedel med klor eller mögelborttagningsmedel undvikas, eftersom dessa  
angriper ytan.

Rengöring av duschkabin




