Behåll ditt badrum som nytt
Rengöring av kakel och klinkergolv
När du rengör kakel och klinkergolv fungerar ett milt
rengöringsmedel bäst. Till kakelfogarna kan du använda en nagelborste och vanlig tvål. En del produkter är
inte bra för miljön, till exempel klorin och rengöringsmedel med slipmedel. Det är också viktigt att du inte
använder material som kan repa kaklet eller klinkergolvet som till exempel vassa tvättsvampar.

Ventilation i badrum
Det är viktigt att hålla ventilen ren för att ventilationen ska fungera bra i ditt badrum. Damm och smuts
kan annars täppa till och orsaka dålig lukt, fukt och
kyla.Ventilen rengör du med fuktig trasa och diskmedel. Tänk på att ventilen är inställd i ett visst läge för
att ge rätt luftflöde och att det är viktigt att denna
inställning inte rubbas. Låt gärna dörren till badrummet vara öppen så mycket som möjligt och, när vädret
tillåter, även badrumsfönstret. Tänk på att inte täcka
över element eller termostat med handdukar etc.

Borra i kaklet
Om du ska sätta upp egna saker i badrummet som till
exempel krokar, hyllor, tvålkoppar eller stång till
duschdraperi, tänk då på att välja modeller där du inte
behöver borra hål i kaklet. Måste du borra i kaklet ska
hålen tätas ordentligt med silikon för våtrum. Varje
hål som borras, punkterar den fuktspärr som finns
bakom kaklet, vilket kan leda till vattenskador. När du
tar bort dina saker, till exempel om du flyttar, måste
du fylla igen dessa hål med silikon så att inte vattenskador kan uppstå.

Om du har kranar som läcker, en toalett som hela
tiden står och rinner eller annat läckage, bidrar det
till extra fukt i badrummet. Anmäl alltid detta till
felanmälan.

Rensning av golvbrunn
Om det rinner dåligt genom golvbrunnen eller om
det uppstår dålig lukt i badrummet kan brunnen
behöva rensas.

Så här kan du själv rensa din brunn:

Montera av locket på
brunnen.

Ta tag i handtaget och
”vicka” vattenlåset
samtidigt som du drar
uppåt.

Rengör vattenlåset och
spola det rent. Eventuella hårrester kastas
i soppåsen. Kontrollera
att packningen sitter
rätt innan du sätter
tillbaka vattenlåset.

Smörj ytterkanten på
packningen med diskmedel. Greppa handtaget och tryck vattenlåset mot brunnen.
Vrid samtidigt som du
trycker nedåt.

El-säkerhet i din lägenhet
Nya el-ledningar

Jordfelsbrytare

Vi har bytt alla el-ledningar i lägenheten, och
installerat en ny elcentral med automatsäkringar
och jordfelsbrytare. Vi har också satt in
ett jordat vägguttag i badrummet.

Jordfelsbrytaren är till för att skydda dig om strömmen
går fel väg, t ex för att en sladd eller apparat är trasig.
Den bevakar strömflödet och bryter strömmen om det
"läcker" någonstans. Om jordfelsbrytaren löst ut kan
du hitta orsaken genom att slå av alla säkringar i elcentralen och slå på jordfelsbrytaren igen. Sen slår du
på säkringarna en efter en tills jordfelsbrytaren slår av,
då vet du var felet finns.

Tänk på …

att alltid slå ifrån säkringarna
ifall du skruvar av kåpan till
eluttag och strömbrytare

att se till att långa kablar inte hamnar under
möbelben som kan skava sönder kabeln

att sladden ofta nöts
där den går in i apparaten

att hålla barn borta från all elektrisk utrustning
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