August Lundh AB

Information on materials

SKÖTSELRÅD

PC Safe

-20/+100

BPA Free

-20/+85

low

PP

-40/+85

low

PUR

-30/+100

TPE

-50/+125

PA

-30/+140

HDPE

-40/+90

ALLMÄN SKÖTSEL
•

Produkter i PET och PC tål mikrovågsanvändning för uppvärmning av
mat, men lämpar sig ej för tillagning av mat.

•

Diska alltid en ny produkt före användning.

•

Plastprodukter bör hanteras på samma sätt som glas och porslin.

•

Våra plastprodukter är säkra att diska i industridiskmaskin.

•

Diska alltid en produkt omgående efter användning för att minska
beläggningar.

•

Vid handdisk rekommenderas en mjuk svamp eller borste för att
bibehålla en god ytfinish.

REKOMMENDATIONER
•

Plastprodukter lämpar sig ej för direkt värme, och kan därmed ej
användas inuti eller på en el- eller gasspis.

•

Använd ej blekmedel eller slipmedel av något slag, dvs. skurdukar,
stålull, rengöringsmedel eller vätskor etc.

•

Undvik regelbunden kontakt med ånga. Ånga kan försvaga materialet
och leda till sprickor och/eller deformering.

•

Överbelasta ej diskmaskinen då detta kan bidra till att repor eller
skador uppstår.
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SKÖTSELRÅD

August Lundh AB
RENGÖRING
•

Våra Plastprodukter lämpar sig för användningstemperaturer mellan
-20 °C och +85°C. Max temperatur för diskprogram bör vara 60°C-65°C
och 70°C-85°C för torkprogram. Högre temperaturer skadar materialet.

•

Vissa starkt basiska disk-, skölj- och torkmedel orsakar mikrosprickor i
materialet vilket leder till kraftigt förkortad livslängd på produkterna. Vi
rekommenderar ett PH värde under 10, 7-8 är idealt.

•

Kontakta er diskmedelsleverantör för rådgivning om diskmedel för
plastprodukter.

•

Att skölja av produkter i varmt tvålvatten förebygger eventuell
uppbyggnad av missfärgning och beläggningar.

•

Milton steliriseringsvätska kan användas för att avlägsna
missfärgningar.

•

Använd inte bakteriedödande medel vid diskning av produkter i
polykarbonat.

•

Produkter i polykarbonat (PC) är känsliga för vissa kemikalier. Det är
viktigt att kontrollera att disk- och torkmedel är rekommenderade för
användning med produkter i PC.

TILLVERKARDEKLARATION
Våra produkter uppfyller EU-standard och är livsmedelsgodkända.
Kontakta oss för en fullständig tillverkardeklaration.
August Lundh lämnar 1 års garanti mot produktionsfel.
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