
 

HTH Drift og vedligehold 
 
Indeklima/ventilation  
Skabene må ikke udsættes for vedvarende kontakt med vand. Vandstænk m.m. bør straks aftørres. For at undgå 
fugtskader på skabene er omhyggelig udluftning påkrævet, specielt ved f.eks. opvaskemaskiner. Ved installation af 
opvaskemaskine skal dampspærre opsættes under bordpladen for at dække samling mellem kant og spånplade. 
Bordplade samt tilstødende fronter kan tage skade, hvis opvaskemaskinen åbnes, før den er færdig, og den varme 
damp rammer bordplade og låger.  
Deres nye køkken overholder boligministeriets krav. For at sikre et godt indeklima bør der i ethvert beboelsesrum 
være en samlet  
udskiftning af luften på mindst 0,5 gange i timen. Køkkenet bør have en grundudsugning på 20 l/sek. (72 m3/time) 
gennem en emhætte.  
Tilførsel af frisk luft til køkken kan ske gennem vinduer, døre eller udluftningsventil. I øvrigt henvises til krav beskrevet 
i bygningsreglementet (eller lokale regler). 
 
Lakerede / malede låger:  
Låger, skuffer m.v., der er behandlet med lak, har en modstandsdygtig og glat overflade. Den daglige rengøring 
foretages ved aftørring med en ren klud, hårdt opvredet i lunkent vand. Tør efter med en tør klud. Fedtpletter, som 
ikke kan fjernes på denne måde, aftørres med en tør klud, hårdt opvredet i vand, tilsat et almindeligt, mildt 
opvaskemiddel (maks. 1 teskefuld pr. liter vand). Tør efter med en tør klud. Undgå at behandle Deres skabe med nogle 
af de forskellige plejemidler til møbler, da visse af disse midler ændrer overfladernes karakter. Salmiakholdige 
rengøringsmidler må kun anvendes efter fortynding med vand. Kaffemaskiner og andre dampafgivende produkter må 
ikke stilles under overskabe. 
 
Hylder:  
Overfladen på hylder består af melamin, som er meget slidstærk. Rengøringen foretages med en klud, opvredet i 

vand, tilsat et almindeligt, mildt opvaskemiddel (maks. 1 teskefuld pr. liter vand). Særlig vanskelige pletter kan 

forsigtig fjernes med sprit. 

Alufarvet plastindsats i vaskeskabe:  

Plastindsatsen skal rengøres med en klud opvredet i sæbevand i forhold 1:50 for almindeligt opvaskemiddel, 

umiddelbart efter påvirkning af vand, sæberester og lignende. Der vil kunne dannes synlige skjolder på overfladen, 

ved påvirkning af rent vand i længere tid (mere end 6 timer), dette medfører dog ingen funktionsskade på indsatsen. 

Genstande (spande, shampoo/sæbebeholdere og lignende) bør altid aftørres med klud inden de stilles ind på 

aluminiumsindsatsen. 

Affaldsstativer, påskruet på låge:  
Ved gentagen brug kan stativet gå fra på lågen pga. de små skruer, som anvendes herfor. Disse kan ofte erstattes af 
nye skruer med større gevind/skær. Derved kan man også genanvende de gamle huller i lågen, uden at skulle tilføre 
nye skruehuller på bagside af låge.  
Ved overbelastning af affaldsstativet kan det også ske, at stativet knækker. HTH anbefaler, at man bruger normale 

affaldsposer i ca. 10L størrelse. 

Glasplade bag komfur:  
Glaspladen kan rengøres med almindelig vinduesrens. Ved grovere rengøring af glaspladen anbefales glaskeramisk 

komfur-rens, som tillige har en let slibende effekt – dog uden at ødelægge overfladen.  


