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Information om vedligeholdelse af rustfri produkter 
fra Jasa Company 
 
Dørgreb og tilbehør 
Såfremt man ved montering følger anvisningerne nøje, kræver dørgreb ingen justering. 
Tilspænding af alle befæstigelser af dørgreb bør dog kontrolleres i forbindelse med det årlige eftersyn. 
Eventuelle løse befæstigelser skal da efterspændes. 
 
Såfremt dørgrebet skulle hænge lidt, kan dette skyldes, at dørgrebet er spændt skævt, eller at dørgrebet er 
spændt for hårdt. 
 
Bemærk: Dørgrebet må ikke efterspændes med skruemaskine. 
Bemærk: Dørgrebet må ikke overspændes. 
 
Kun ved korrekt montage og vedligeholdelse er produktet dækket af garantien. 
 

Vedligeholdelse og rengøring 
I industri- og byområder med forøget påvirkning af svovl- og nitrogenoxider samt i kystnært miljø med 
nedslag af chlorid kan den beskyttende oxidhinde på rustfrit stål blive angrebet, således at overfladen 
anløber og eventuelt danner rødbrune skjolder, som kan minde om rust. Der er dog kun tale om angreb af 
overfladisk karakter. Misfarvningerne kan nemt forebygges eller fjernes ved almindelig renholdelse af 
overfladen. 
 
Til rengøring anvendes varmt vand, mildt rengøringsmiddel, bløde børster eller syntetiske pudsesvampe.  
I særlige tilfælde kan anvendes polermiddel specielt egnet til rustfrit stål.  
 
Man starter med at vaske overfladen af med sæbevand eller et mildt rengøringsmiddel. 
Herefter skal man altid huske at skylle af med rent vand efter rengøringsmidlet. 
Endelig slutter man med at tørre genstanden med en blød, tør klud. 

 
Undlad at anvende følgende: 

• Skurepulver 
• Ståluld 

• Stærkt slibende materialer 
 

Miljø 
Anvendt alene afgiver rustfrit stål ingen skadelige dampe eller metaller fra sig. Generelt klassificeres rustfrit 
stål ikke som miljøfarligt affald, men da materialet indeholder bl.a. tungmetaller bortskaffes produkterne 
som jern/metal erhvervsaffald, hvilket sikrer optimal sortering og recirkulering. 
 

Yderligere information 
Opstår der tvivlstilfælde om anvendelse, vedligeholdelse eller bortskaffelse af Jasa produkter, bør Jasa 
Company kontaktes for råd og vejledning via www.jasaco.dk. 
 

http://www.jasaco.dk/

