
BADRUMSPORSLIN
Tätsintrat sanitetsporslin är ett av de mest lättskötta 

material som finns. Och om du väljer porslin med en 

yta behandlad med Ceramicplus blir det ännu enk-

lare att hålla rent. Rengör porslinet ofta så får smuts 

och kalk svårt att bita sig fast. Om det vanliga rengö-

ringsmedlet inte ger önskad effekt kan du använda 

Apotekets citron- eller vinsyra. Späd ut enligt anvis-

ningarna och applicera vätskan i wc-skålen. Torka/

gnugga av den fuktiga ytan och skölj noga. Ta bort 

kalkfläckar med vanlig hushållsättika. Späd ut enligt 

anvisningarna. Om du värmer ättikan så fungerar den 

ännu bättre.

Använd aldrig slipande rengöringsmedel. Det  

skadar glasyren i längden. Använd inte heller starkt 

alkaliska, lutbaserade propplösande ämnen som kan 

vara skadliga för både porslinsytan och miljön. För 

WC-stolar som ska stå i ett ouppvärmt utrymme bör 

spolcisternen tömmas och torkas torr. Häll ca 4 dl 

frysskyddsmedel i vattenlåset. Använd en miljövänlig 

produkt.

BADRUMSPORSLIN MED CERAMICPLUS

C+ är en ytbehandling som gör det ännu lättare att hålla rent. 

Behandlingen stänger porerna i porslinsytan så att vattnet 

bildar droppar och tar med sig smuts och kalk ut i avloppet. 

För att hålla fräscht räcker det med daglig rengöring med en 

mjuk trasa/borste och eventuellt ett milt rengöringsmedel. 

Använd ett ättiksbaserat rengöringsmedel om du behöver 

något starkare som är effektivt mot kalk. Använd aldrig sli-

pande eller talkbaserade produkter (pH högre än 10). I övrigt 

gäller samma som vid badrumsporslin, se ovan.

Utsätt inte WC-skålen för miljöfarliga ämnen som lösnings-

medel, starka kemikalier eller gifter. Det skadar miljön och 

kan även skada ytbehandlingen med C+. Din garanti upphör 

att gälla om sådana ämnen har använts/hällts i WC-skålen.

WC-SITSAR
Använd tvållösning eller ett milt rengöringsmedel. 

Använd aldrig klorinbaserat eller slipande rengörings-

medel. Torka efter med en ren trasa. Torka bort kalk 

och urinfläckar under sitsringen så att de inte får fäste. 

Om fläcken inte går bort så gnid upprepade gånger 

med varmt tvålvatten på en mjuk trasa. Våra mjuka 

och hårda sitsar är genomfärgade och ska inte förlora 

färgen vid korrekt användning. Men hårda sitsar kan 

få försämrad yta under sitsringen på grund av för lång 

väntan mellan rengöringar. De kan eventuellt fräschas 

upp med en lätt polering med bilpolish utan slipmedel 

på en mjuk trasa. Ta för vana att lämna lock och sits 

uppe efter rengöring av WC-skålen så att tvättmedel 

och vatten får möjlighet att torka.
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