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Skötselråd för duschväggar/-kabiner  
i glas med kromade beslag eller aluminiumprofiler 

 

Vi rekommenderar att du vårdar din nya dusch för att se till att den håller sig fräsch riktigt länge. 
Glasytan, sedd i ett mikroskop, innehåller en massa små porer som kan samla på sig smuts, 
tvålrester och avlagringar med tiden, i synnerhet om du bor i ett område med hög kalkhalt i 
vattnet. Så vill du behålla den fina glansen i glaset, är det värt att vårda den då och då.  

Rengöring av duschglas och profiler eller beslag 

Det effektivaste och det mest miljövänliga sättet att hålla glasen rena och fina är att efter varje dusch dra 
med en gummiskrapa eller torka av med en mjuk trasa. Därmed undviker du onödiga kalkavlagringar. 

Använd ett milt rengöringsmedel för mer grundlig rengöring. Anpassade rengöringsmedel för dusch, 
vanlig fönsterputs eller flytande diskmedel går bra. Skölj alltid rent med vatten och torka torrt med 
gummiskrapa eller en mjuk trasa.  

Mot ingrodd smuts rekommenderas ättiksbaserade rengöringsmedel. Läs anvisningarna noggrant. Tänk 
på att svampar och rengöringsmedel med slipmedel kan repa såväl glas som kromade eller borstade 
detaljer och profiler.  

Tuffa kalkfläckar kan tas bort med 50 grader varm hushållsättika som gnids in, får verka 3-4 minuter och 
sedan sköljs av med vatten. Upprepa behandlingen om fläckarna är svåra. OBS! Låt inte blandningen 
komma på profiler/beslag som kan missfärgas. 

Rengöring av duschkar i gjutmarmor 

Gjutmarmorns jämna och porfria yta har en skyddshinna som kallas gel-coat. Så länge denna hinna är 
intakt har du ett vackert fint material. Rengör därför med fuktad trasa eller mycket milt, flytande 
rengöringsmedel. Om du vill ha fin glans använd polermedel eller bilvax utan slipande verkan enligt 
anvisning på produkten. Om du gör detta regelbundet fås en mycket fin yta som håller sig i nyskick i flera 
år. Använd aldrig syror, ammoniak, starka rengöringsmedel, slipande medel, koncentrerad klorin eller 
kaustiksoda. Tänk på att vid bruk av vassa föremål i karet finns risk att ytskiktet kan skadas. 

Övrigt underhåll 

Tätningslister ses som förbrukningsmaterial som inte omfattas av den normala produktgarantin. Behöver 
du med tiden byta ut en list så är det mycket enkelt. Hos din INR-återförsäljare finns anpassade ServiceKit 
och andra reservdelar. På duschväggar med lyftgångjärn från 2012 eller äldre behöver de rörliga delarna 
smörjas med vattenfast fett ca 1 gång per år, som också finns att köpa hos din INR-återförsäljare. 

Se separata skötselråd för blandare. 


