
RENGØRING AF LUGTSPÆRRE 

Lugtspærren nede i linjeafløbet skal renses jævnligt,  
da sæberester, hår o.l. sætter sig og ophobes omkring  
lugtspærren. Unidrain anbefaler at den renses cirka hver  
6-8 uge, afhængigt af hvor ofte badet anvendes. 
Løft risten/ panelet fra afløbet. Risten/ panelet ligger løst 
i rammen og kan tages op med en finger, ved hjælp af et 
smalt redskab eller med krogen fra Unidrain (tilbehør). 
Træk lugtspærren op ved hjælp af en finger. 
Rens lugtspærren under varmt, rindende vand. Man må 
gerne anvende sæbe, kalkfjerner og skuresvampe, så  
længe disse er beregnet til almindelig husholdningsbrug.  
Lugtspærren kan åbnes ved at trække overdelen fra 
underdelen.Selve lugtspærren skal trykkes ned i afløbet 
så den flugter med renden i afløbet. Afslutningsvis lægges 
risten/ panelet tilbage. 

PVD METALFARVER: BLACK, KOBBER OG MESSING 

Spray aldrig rengøringsmiddel direkte på overfladen,  
da dette kan medføre beskadigelse af overfladen indefra, 
men spray altid rengøringsmidlet på en klud eller blød 
svamp. Efter brug af rengøringsmidlet skylles overfladen 
altid med vand. Rengøringsmidler med høj koncentration 
af flour, klor og brintoverilte, må ikke anvendes. Rester 
fra basiske rengøringsmidler mv., der ikke skylles bort 
med vand, skader overfladen. Den er sart overfor fedt-
fingre; men kan pudses med en mikrofiber universalklud. 

VEDLIGEHOLDELSE AF UNIDRAIN GULVAFLØB 

Unidrain gulvafløb bør rengøres jævnligt. Således holder 
afløbssystemet længere, fungerer optimalt og beholder  
sit flotte udseende. Unidrain gulvafløb findes i to serier:  
ClassicLine og HighLine. Delene til de to typer gulvafløb er 
lavet af enten sprøjtestøbt plast eller børstet rustfrit stål.

RENGØRING AF RIST/ PANEL,  AFLØBSARMATUR OG TRÆVLESI 

Løft risten/ panelet og trævlesien op af afløbsarmaturet. 
Rengør alle tre dele med en mikrofiber universal klud.  
Brug ikke ståluld. Poler rist/ panel og armatur i samme 
retning som stålet er slebet. Risten/ panelet kan også 
behandles med universal afkalker, og kan efterfølgende 
poleres med natur rengørings- og poleringspasta for at 
opnå den optimale glans og finish.

Rustfrit stål er meget holdbart, hvis det bliver rengjort 
jævnligt. Stålets overflade er beskyttet af en holdbar film 
af kromoxid. Der kan opstå korrosion, hvis den beskyttende 
film bliver beskadiget, f.eks. hvis der sidder urenheder på 
stålet. Ligeledes kan stærke syrer eller kemikalier som jod, 
klor, fluor eller brom hindre ilt adgang til stålet, hvorved 
filmen forsvinder.

RENGØRING AF VANDLÅS 

Vandlåsen skilles ad, ved at trække de to dele fra hinanden. 
Herefter renses de to dele under varmt, rindende vand.  
Anvend universal afkalker og en mikrofiber universalklud 
eller en skuresvamp. Når vandlåsen er ren samles de to  
dele igen, og placeres tilbage i udløbshuset. 

N Y H E D
UNIDRAIN ACCESSORIES I 5 FARVER:
BLANK STÅL , BØRSTET STÅL, SORT, KOBBER & MESSING

RENGØRING AF LUGTSPÆRRERENGØRING AF VANDLÅS



I 2003 opfandt Unidrain det første lineære gulvafløb,  
der kunne placeres mod væggen i brusenichen. I løbet  
af få år udviklede Unidrain sig til en af Danmarks 
førende gulvafløbs-producenter, og siden er der kommet 
adskillige produkter til.  
Unidrain har modtaget flere internationale designpriser  
og er i dag repræsenteret i mere end 30 lande spredt  
ud over hele verden.

UNIDRAIN MIKROFIBER UNIVERSALKLUD

Mikrofiber universalkluden er produceret af 3000 km effektive 
og unikke miljøvenlige fibre. Alt du skal bruge er koldt vand. 
Kludens unikke sammensætning af mikrofibre opsamler og  
løsner effektivt snavs og støv, og reducerer dit forbrug af sæbe 
og kemikalier. Skyl kluden i koldt vand, og vrid den herefter 
godt op. Anvend kluden på de overflader, som skal rengøres. 
Kluden er særligt velegnet til håndvask, bruseniche, toilet, 
spejl, ovn og køleskab.  

UNIDRAIN GLASKLUD

Glaskluden er produceret af 3500 km miljøvenlige og effektive 
mikrofibre, og bruges sammen med en fugtig mikrofiber univer-
salklud. Aftør først overfladen med en fugtig Unidrain mikrofib-
er universalklud for at løsne og opsamle snavs og støv. Tør efter 
med glaskluden, mens overfladen stadig er fugtig. Glaskluden 
efterlader dine overflader skinnende blanke og stribefrie. 

UNIDRAIN NATUR RENGØRINGS- OG POLERINGSPASTA 

Højkoncentreret og miljøvenligt rengørings- og polerings- 
pasta, der rengør i dybden, fjerner fastgroet snavs og giver en 
høj glans. Gnid nogle gange i pastaen med en fugtig mikrofiber 
universalklud, og puds derefter på det emne, der skal rengø-
res. Skyl efter med koldt vand, og tør gerne over med en fugtig 
glasklud for den sidste finish. Unidrain natur rengørings- og 
poleringspasta er yderst velegnet på krom, rustfri stål, nikkel, 
plast, emalje, keramik, porcelæn, klinker og lign.

UNIDRAIN UNIVERSAL AFKALKER

Spray afkalkeren direkte på emnet og lad den virke 5 -45 min. 
afhængig af kalkbelægningen. Skyl efter med koldt vand og tør 
over med en fugtig mikrofiber universalklud. Er kalken ikke helt 
væk, gentages behandlingen. Ved særligt genstridige kalkbelæg-
ninger kan det være nødvendig at bruge en børste før afkalkeren 
skylles væk. Vær dog opmærksom på, at brug af børste kan lave 
små ridser især på krom, fliser og natursten.
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