FDV Material och skötselanvisningar – ROCA trycken i serien
Standard och Click
Material

ROCAs trycken är utvändigt uteslutande utförda i rostfritt stål AISI 304 i polerat eller borstat
utförande. Vissa inre komponenter som montageset och brickor är utförda i plast eller
förzinkat stål. Dessa detaljer är inte utsatta för nedsmutsning eller annat nedfall och behöver ej
ingå i någon rengöring.

Skötsel och underhåll

Funktionen kontrolleras vid behov och samtidigt som övriga kontroller utförs av dörrar.
Serie Standard har synliga skruvar på rosetterna och serie Click har dold infästning bakom ett
lock. Båda modellerna ska efterdras efter en tids brukande och därefter beroende på
användningsfrekvens med ett intervall på lämpligen 6-12 månader. Standard efterdras genom
att de synliga skruvarna på rosetterna dras åt samt att insexskruven på handtaget nära
rosetten dras åt. Click efterdras genom att man snäpper loss locket som sitter utanpå den
dolda rosetten. Använd en lite flat skruvmejsel för ändmålet och bänd försiktigt vid lockets
uttag. Dra därefter åt de båda genomgående skruvarna som håller de inre rosetterna på plats.
Dra även åt insexskruven på handtaget. Montera därefter tillbaka locket genom att trycka eller
knacka försiktigt på locket tills att det nästan sluter tätt mot dörren.

Underhåll och rengöring av rostfritt stål.
Rengöring av rostfritt stål inomhus skiljer sig egentligen inte jämfört med rengöring av andra
material. Rengöring bör ske innan det blivit en iögonfallande ansamling av smuts och
fingeravtryck, så att rengöringen blir så lätt som möjligt samtidigt som man motverkar risken
för kvarstående märken och inverkan på ytfinishen.
Rostfritt stål påverkas betydligt mer i närvaro av aggressiv miljö som t.ex.:
•
•
•
•

Marin atmosfär
Industriatmosfär
Vägar/tunnlar
Luftföroreningar och bilavgaser

ROCAs rostfria trycken är inte anpassade för denna aggressiva miljö och ROCA tar inget ansvar
ifall dessa trycken ändå används i ovan nämnda miljöer.
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. Undvik att påföra vatten i sån mängd eller med sådant tryck att vatten tränger in
bakom rosetter.
Vid svårare nedsmutsning och eftersatta ytor rekommenderar vi att man använder ett
metallputsningsmedel som t.ex. Autosol eller lackrubbing. Försiktighet rekommenderas då
främst de polerade ytorna kan repas. Rengöringssvamp av typen Scotch bright eller stålull ska
absolut inte användas för att undvika överföring av föroreningar i form av järnpartiklar som lätt
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bildar fläckar med rödrost. Avsluta rengöringen på samma sätt som rengöring vid enkel
nedsmutsning görs.

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.
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