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VÅRD OCH UNDERHÅLL
Rengör ytan innan den börjar användas
 
- Fukta en rengöringsduk med ett rengöringsmedel utan 
slipmedel, t.e.x. med diskmedel eller ett ammoniakbaserat
rengöringsmedel

- Skölj hela ytan med hjälp av en rengöringsduk fuktad
med ljummet vatten
 
- Torka torrt med en ren och mjuk mikrofiberduk

Dagligt underhåll
 
Ta för vana att efter dagens slut 
- Tvätta ytan med en rengöringsduk fuktad med vatten
- Torka ytan torr med en mikrofiberduk

Underhåll vid hög belastning

- Tvätta ytan som det står beskrivet ovan
- Spraya ytan med Azor rengöringsvätska som är
antibakteriell
- Rengör med en mikrofiberduk
- Fukta en ren mikrofiberduk med vatten och skölj efter
- Torka med torr rengöringsduk

Tips om olyckan är framme 

Permanentpennor kan förstöra ytan.
Vi rekommenderar därför att det i närheten alltid finns
rengöringsvätska utan kemikalier i närheten. Använd
Azor rengöringsvätska, eller Rödsprit utspätt med vatten.
Gnugga och torka med Mikrofiberduk.   
 
Om någon råkat skriva med en permanentpenna måste ytan 
rengöras omedelbart 
- Spraya på området med en rengöringsvätska 
utan kemikalier
- Gnugga försiktigt antingen med en Mirakelsvamp eller med
en mikrofiberduk 
- Spraya på och gnugga tills området är befriat från
permanentskriften 
-  Skölj och torka torrt 
 
Riktigt svåra fläckar

Har ytan inte rengjorts på länge och ytan har väldigt svåra
fläckar rekommenderas borttagningsmedel såsom Thinner
eller Xylen. Här måste tillverkarens anvisningar följas 
ytterst noggrant.   

Skriva

Använd endast whiteboardpennor på whiteboardytan 
Wallrite rekommenderar Expo, Azor och Wallrite’s 
för ett optimalt resultat.

 

Sudda

Använd mikrofiberduk eller mirakelsvamp.
Dessa är skonsamma för skrivytan och håller den 
fräsch länge.Använd i n t e taveltorkare med hårda 
plastkanter eller metall då de kan repa ytan och 
ge den permanenta skador. 

Mirakelsvampen 
Den är mycket lätt att sudda med och kan även fuktas 
med vatten om tavlan inte rengjorts på länge. 
Den kan inte tvättas utan den måste bytas ut 
när den blivit smutsig. 
En smutsig mirakelsvamp är inneffektiv och lämnar kvar
färgpigment på skrivytan.

Mikrofiberduken
Den torrtorkar du av ytan med eller så fuktar du den med
lite vatten. Fördelen med Mikrofiberdukar är att dessa 
kan tvättas och återanändas.

VARNING

Följande skall INTE användas på Wallrite’s
whiteboardytor
- Kulpennor
repar och skadar ytan permanent
- Permanentpennor
svårborttaget och kan skapa permanent ghosting
- Spetsiga instrument
gör hål, repar och skadar ytan permanent
- Häftstift
gör permanenta hål och skadar ytan permanent
- Tejp/Maskeringstejp/Posttejp/Silvertejp
lämnar efter sig svårborttagna klisterrester
- Taveltorkare med vassa kanter av plast eller metall
repar och skadar ytan permanent

Följ våra skötselråd och er  
Wallrite Whiteboard kommer att hålla sig
fin och fräsch länge. 

 

ANVÄNDNING


