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FDV Material och skötselanvisningar – ROCA 
karmöverföringar – 5210, 5210R, Rak & Rund 

 

Material 
ROCAs karmöverföringar 5210 (art. 929590) & 5210R (art. 929600) är utförda i rostfritt stål AISI 
304 elektropolerat och resterande modeller i stål med förkromning.  

Skötsel och underhåll 
Funktionen kontrolleras vid behov samtidigt som övriga kontroller utförs av dörrar. Vid kontroll 
kontrolleras att fjädern går in bra i baljan och ej skador har uppstått så som uttänjd fjäder. 

Rengöring av rostfritt stål 
Rengöring bör ske innan det blivit en iögonfallande ansamling av smuts, så att rengöringen blir 
så lätt som möjligt samtidigt som man motverkar risken för kvarstående märken och inverkan 
på fjäderns funktion. 

Rostfritt stål påverkas betydligt mer i närvaro av aggressiv miljö som t.ex.: marinatmosfär, 
industriatmosfär, vägar/tunnlar och luftföroreningar/bilavgaser. 

Ovan nämnda miljöer kan ge upphov till svårare fläckar. En god regel är att rengöra rostfria 
ytor lika ofta som man tvättar dörren och dess fönster. Lämpligt intervall är 6-12 månader vid 
lätt nedsmutsning och 3-6 månader vid svårare förhållanden. 

Vid enkel nedsmutsning rekommenderar vi milda rengöringsmedel som t.ex. tvållösning, 
diskmedel eller såpa som efter avsköljning med vatten efterbehandlas med torr och mjuk 
bomullstrasa. 

Vid svårare nedsmutsning och eftersatta ytor rekommenderar vi att man använder ett 
metallputsningsmedel som t.ex. Autosol eller lackrubbing. Rengöringssvamp  av typen  Scotch 
Bright eller stålull ska absolut inte användas för att undvika överföring av föroreningar i form 
av järnpartiklar som lätt bildar fläckar med rödrost. Avsluta rengöringen på samma sätt som 
rengöring vid enkel nedsmutsning görs.  

Rengöring av förkromat stål 
Rengöring bör ske innan det blivit en iögonfallande ansamling av smuts, så att rengöringen blir 
så lätt som möjligt samtidigt som man motverkar risken för kvarstående märken och inverkan 
på fjäderns funktion. 
 
Vi rekommenderar milda rengöringsmedel som t.ex. tvållösning, diskmedel eller såpa som efter 
avsköljning/avtorkning med vatten efterbehandlas med torr och mjuk bomullstrasa. 

 

 

Upplysningar i detta dokument är baserat på vår allmänna tekniska information och av praktisk 
erfarenhet. Eftersom produkterna oftast används utanför vår kontroll kan vi bara garantera produktens 
kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra generella sälj- och leveransvillkor. 


