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Lackdoor Industri AB 
 

SKÖTSELRÅD FÖR ROSTFRIA METALLPARTIER 
För att den rostfria ytan skall behålla sin finish och hindra att den utsätts för korrisionsangrepp 
måste den regelbundet rengöras, vilket för normala miljöer är minst 2ggr per år. 
 
I aggressiva miljöer där det till exempel förekommer sot, svaveldioxid, saltvatten eller vägsalt 
måste rengöringen ske oftare.  
 
Vidare skall ytor som inte blir utsatta för regn också rengöras med större frekvens.   
 
Rostfria stålytor skall skyddas mot stänk av kalk och cementbruk. Sådana stänk måste 
omgående avlägsnas med vatten 

 
NORMAL RENGÖRING 
Rengör ytan med en tvållösning i ljummet vatten, skölj sedan med rent kallt vatten och var noga 
med att torka helt torrt. Annars kan kalkrester bli kvar från vattnet. 

 
BORTTAGNING AV FLÄCKAR OCH MISSFÄRGNINGAR 
Om det rostfria partiet fått fläckar eller missfärgningar, som inte går att avlägsna med normal 
vattentvättning enligt ovan, kan följande rengöringsmetoder rekommenderas: 
 
Fläcktyp Rengöringsmedel och metod 
Fingeravtryck Tvätta med sprit, alternativt thinner eller aceton, skölj sedan med 

rent kallt vatten och torka 
Olja och fett Tvätta med organiska lösningsmedel lika föregående, tvätta sedan 

med tvål och vatten, skölj sedan med rent kallt vatten och torka 
Svårare fläckar och 
missfärgningar 

Tvätta med milt slipande tvättmedel av typ skurpulver (ej blankplåt), 
gnid i eventuell synlig ytstrukturs riktning, skölj med rent kallt vatten 
och torka. 
eller:  
Tvätta med 10-procentig fosforsyralösning, skölj med utspädd 
ammoniaklösning, sedan rent kallt vatten och torka 

Upphettningsfärg och 
kraftigare fläckar 

Tvätta med skurpulver (ej blankplåt) enligt föregående (alt. med 
betpasta) eller:  
Gnid med scotch-brite-svamp i eventuell synlig strukturriktning, skölj 
med rent kallt vatten och torka 

Rostfläckar Blöt ytan med oxalsyrelösning, låt stå 15-20 minuter, skölj med kallt 
vatten och torka. Vid behov upprepa tvättningen med skurpulver (ej 
blankplåt) enligt ovan 

Målarfärg Tvätta med färglösningsmedel (använd mjuk nylonborste), skölj 
sedan med rent kallt vatten och torka 

Repor på slipad eller 
borstad yta (ej blank plåt) 

Polera med slipdyna (med järnfritt slipmedel) i strukturriktning, tvätta 
sedan med tvållösning, skölj sedan med rent kallt vatten och torka 

 
OBS! Håll efter fönsterputsare så att de torkar upp vattnet på underlisten. Putsvattnet kan 
innehålla skarpa tvättmedel som kan angripa metallen. Gångjärn, lås, spanjoletter och andra 
rörliga metalldelar skall smörjas vid behov dock inte låscylindrar. 
 

En välskött och underhållen dörr ser bättre ut, fungerar bättre och har längre livslängd. 


