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ACO DRAIN
Rostfria rör, rördelar, golvbrunnar och - rännor

Drift & underhåll

Allmänt underhåll
Alla kvaliteter av rostfritt stål fläckas och missfärgas på 
grund av ytavlagringar och blir därför aldrig helt under-
hållsfria. För att bibehålla maximal korrosionsbeständighet 
måste det rostfria stålets yta hållas ren.

Faktorer som påverkar underhållet
Ytkontaminering och bildning av avlagringar måste förhin-
dras för att uppnå en hållbar och hygienisk yta. Vid miss-
tänkt ytkontaminering bör rännsystemet därför rengöras 
omedelbart.

•  Följande arbeten skall ej utföras i närheten av   
 rostfri ränna:
 - skärning av karbonstål med vinkelslip
 - svetsning
 - lagring av järnprodukter utan skydd för rännan.

•  Följande lösningar skall ej användas i rostfri   
 ränna:
 - steriliserings- eller blekmedel; varma eller  
  koncentrerade
 - starka syralösningar
 - saltlösningar
 - senap, tomatketchup o. dyl.

Om dessa ämnen kommer i kontakt med rostfritt stål måste 
de avlägsnas med hjälp av rent vatten i stor mängd.

Använd aldrig:
- stålborstar, stålull eller den vassa sidan på Scotch Brite-
svampar för att ta bort märken eller cementspill. Stålet kan 
få repor som gör att järnföroreningar tränger in i materialets 
yta. 

Vattenlås, sandfång
Töm vattenlås och sandfång och spola dem rena. Hur ofta 
renspolning skall ske beror på vad produkten används till.

Skötsel
Rostfritt stål är lätt att rengöra. För många industriella app-
likationer räcker det ofta att tvätta med varmt vatten och 
tvål eller milt rengöringsmedel följt av eftersköljning med 
rent vatten. Utseendet förbättras om ytan torkas torr.
Hur ofta rengöring skall ske beror på vad applikationen 
används till och hur smutsig den blir. Gör rent en till fyra 
gånger per år eller när metallen är smutsig. 

Exempel på rengöringsprocedurer:

•  Rutinrengöring 
 Tvål eller milt rengöringsmedel och vatten. Efterskölj  
 med rent vatten.

•  Svåra fläckar, missfärgning 
 Milda rengöringslösningar, efterskölj med rent vatten.

•  Fingeravtryck, olja, fett 
 Tvål och varmt vatten eller organisk lösning. Efterskölj  
 med rent vatten.

•  Rost och andra korrosiva produkter
 Applicera oxalsyra med svamp, låt verka 15-20 minuter,  
 tvätta bort med svamp och vatten. Eftertvätta med tvål- 
 lösning och varmt vatten. Efterskölj med rent vatten. 

Varning! 
Vid arbete med oxalsyra skall gummihandskar användas. 
Iaktta försiktighet så att syran inte spills på omkring-
liggande ytor. Oxalsyrelösningar får ej användas i stängda 
utrymmen utan tillräcklig ventilation. Rökning ej tillåten. 
Tillverkarens anvisningar skall följas.  


