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Underhåll & rengöring av duschvägg

Byte av tätningslister

Behöver du med tiden byta ut en list eller liknande så är det mycket enkelt. Hos din INR-återförsäljare finns sido- och bot-
tenlister, servicekit och andra reservdelar. Om du köper ett av våra INR Servicekit som är anpassat för just din duschvägg 
så får du allt du behöver för att vårda din dusch optimalt. Såväl bottenlister som magnetlister (dvs tätningslister som sitter 
mellan de två dörrarna på t ex LINC Niagara) är utbytbara, se Servicekit. 

Så här gör du vid byte av bottenlist:

 1) Ta av den gamla listen: Ta av den gamla bottenlisten genom att ställa dörren i högsta läget och försiktigt pressa 
listen nedåt så att den lossnar. Om duschväggen står väldigt tätt mot golvet måste de två skruvarna bakom täckhattarna 
lossas och glaset höjas för att möjliggöra byte eller rengöring. Om det inte finns tillräckligt med utrymme under duschen 
att utföra bytet, rekommenderar vi att montera av glaset, försiktigt ställa det till sidan på t ex träklotsar, eller lägga det 
plant på förslagsvis ett bod. Oavsett hur du gör, var försiktig med glasets kanter och hörn!

 2) Anpassa längden på den nya listen: Längden på den nya bottenlisten är alltid 1 meter. Korta ned den till önskad 
längd med hjälp av en trädgårdssax eller motsvarande.

 3) Värm upp den nya listen:  För att enklare få på den nya listen kan du värma upp den något med hjälp av en hårtork 
eller varmt vatten. 

4) Tryck på den nya listen:  Tryck försiktigt på den uppvärmda listen med hjälp av en plan träbit eller en gummiklubba. 
Återställ därefter duschväggen alternativt montera upp glaset på nytt.

Smörjning av lyftgångjärn
För att garantin skall gälla är det viktigt att 1 gång per år smörja alla rörliga delar på duschens gångjärn. Lämpligt smörj-
fett följer med när du köper ett av våra Servicekit. Smörjningen görs uppe och nere när dörren är i högsta respektive 
lägsta läge. För själva smörjningen använder du enklast helt vanliga tops.

När din nya dusch äntligen är på plats vill du naturligtvis att den förblir snygg och fräsch. Fukt- och mögelangrepp, smuts, 
kalkavlagringar och ständig exponering av kemikalier i två, schampo med mera gör din dusch ofräsch och själva glas-ytan 
kan ofta bli skadad. Så vill du behålla den fina glansen och hålla din dusch fräsch i många år, ska du vårda den.

 
Rengöring av duschglas
 
Glas är ett levande material som förenklat beskrivet består av smält sand. Det innebär att ytan, sedd i ett mikroskop, 
innehåller en massa små porer som kan samla på sig avlagringar med tiden, i synnerhet om du bor i ett område med hög 
kalkhalt i vattnet. Vill du behålla den fina glansen i glaset och hålla din dusch fräsch i många år, ska du vårda den. Rengör 
duschväggen med vatten och gummiskrapa eller med fönsterputs och mjuk trasa. Mot ingrodd smuts rekommenderas ät-
tiksbaserade rengöringsmedel. Tänk på att svampar och rengöringspasta med slipmedel kan repa såväl glas som kromade 
eller borstade detaljer och profiler. 

Du som vill förenkla städningen ytterligare väljer med fördel en av våra utvalda INR duschar som skyddats med Shower-
Guard™. Det är en unik, patenterad teknik som förseglar glasytan och ger bättre avrinning på glaset. Skyddet är perma-
nent och behöver därför aldrig förnyas. 


