
Avstängning vatten i lägenhet 
 
Vattenavstängning till lägenhet finns i fördelarskåp placerat i badrum eller klädkammare. Se 
Skötsel fördelarskåp, vattenavstängning i lägenhet om ni behöver akut stänga av vattnet till 
lägenheten. 
I annat fall kontakta fastighetsskötaren eller jour. 

 
Avstängning Tvätt- och Diskmaskin 
 
Se till att avstängningsventilen för maskinen alltid är stängd då den inte används. 
Om du är osäker var avstängningsfunktionen sitter eller hur den fungerar kontakta 
fastighetsskötare eller förvaltare. 
 

Rengöring och skötsel Kök-, Dusch- och Tvättställblandare 
 
Ytbehandlingen bevaras bäst genom rengöring med mjuk trasa och mild tvållösning, 
eftersköljning med rent vatten och polering med torr trasa. Använd inte kalklösande, sura- 
eller slipande skurmedel. För att avlägsna kalkfläckar, blanda 4 delar ljummet vatten med 1 
del 12 % hushållsättika och tvätta blandaren med en mjuk trasa eller svamp. Skölj av med 
rent vatten. 
 
Så här sköter du dina badrumsmöbler 

När du får vatten eller tvål på dina badrumsmöbler, torka av dem direkt så håller de sig fräscha 
längre. Du rengör möblerna enklast med hjälp av en fuktig trasa och lite vanligt rengöringsmedel. 
Undvik att använda möbelpolish, rengöringsmedel med slipeffekt, ammoniak eller andra starka 
lösningsmedel. 

Så här sköter du ditt badrumsporslin 
 
Oftast räcker det att tvätta av porslinet med vatten och ett vanligt allrengöringsmedel en gång i 
veckan. Använd inte redskap som innehåller hårda slipmedel. Undvik dessutom kaustiksoda 
eftersom det förstör den glaserade ytan. 
 
För att undvika kalkavlagringar kan du spruta på citronsyra eller ättiksyra (späd 1:5), eller något 
av de avkalkningsmedel som finns i handeln. Skulle du få missfärgning eller beläggning i WC-
stolen kan du ta bort detta med vatten och vanligt maskindiskmedel. Blanda ett par matskedar av 
medlet i fem liter 50-gradigt vatten och låt blandningen stå i 15 minuter. 
 
Så här sköter du din dusch 

Ett snabbt och enkelt sätt att förlänga livslängden på din dusch är att rengöra den ofta med ett 
vanligt allrengöringsmedel och en mjuk trasa eller svamp. Använd gummiskrapa efter varje 
dusch så undviker du onödiga kalkavlagringar. Undvik att använda rengöringsmedel med 
slipeffekt, ammoniak eller andra starka lösningsmedel 

Rengöring och skötsel golvbrunn vattenlås 
 
Vik upp handtaget och lyft upp vattenlåset. 
Dela vattenlåset: Tryck ca 2 cm under koppens överkant på båda sidorna, se pilformat 
märke och dra isär. Rengör delarna och montera ihop vattenlåset 
Kontrollera att den sitter i rätt läge och fyll på med vatten 
 


