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Skötselanvisning av rostfria diskbänkar och vaskar 
 
Vad är rostfritt stål? 
Våra diskbänkar är till största del tillverkat av rostfritt kromnickelstål 18/8.  
18/8 är grundat på legeringens innehåll d.v.s. 18 % krom och 8 % nickel. Resterande är i princip järn. 
Kromet ger rostfritt de egenskaper som gör det motståndskraftigt mot korrosionsangrepp.  
Nickel används för att ytterligare förstärka stålets beständighet mot angrepp. En annan fördel med 
nickel är att materialet blir mjukare och är då lättare att bearbeta, ex. bockning.  
Med rostfritt menas att materialet har en hög korrosionsbeständighet men däremot INTE att det aldrig 
kan rosta.  
Rostfritt stål 18/8 är normalt sett inte magnetiskt men kan vid kallbearbetning i produktion bli  
magnetiskt, ex. vid pressning av hoar och diskbänkens kanter. Detta påverkar dock inte 
korrosionsbeständigheten. 
 
Ytan: 
Hoarna blir efter pressning polerade med vax och hampaborstar för att få en hård och blank yta. 
Poleringen görs inte enbart för utseendet utan är också viktigt för korrosionsmotståndet.  
För de diskbänkar som har en avställningsyta, ex. heltäckande bänkar, kommer ytan färdigslipad från 
stålverket, och direkt efter slipning läggs skyddsplast på ytan som sedan sitter kvar under hela 
tillverkningsprocessen av diskbänken fram tills leverans på byggarbetsplatsen.  
 
Skyddsplast: 
För de diskbänkar som på byggarbetsplatsen exponeras för solljus och värme så kan det uppstå 
problem med att avlägsna skyddsplasten, samt att limrester kan bli kvar på diskbänksplanet. 
I svårare fall så blir plasten spröd och lossnar i småbitar.  
Så snart som möjligt efter avslutad installation av diskbänken bör plasten därför avlägsnas. 
I de fall där plasten är svår att avlägsna, använd naglarna för att plocka bort plastrester (ej skarpa 
verktyg), och för limrester använd Lim & Klotterborttagare som går att finna i färgfackhandeln.  
 
Repor: 
Alla rostfria diskbänkar kommer med tiden att slitas, få repor olika mycket beroende på skötsel och 
handhavande.  
Den slipade avställningsytan utsätts ofta för slitage som syns mera väl om reporna går tvärs emot 
slipriktningen från tillverkningen. Tänk därför på att inte skjuta ex. en gryta, mugg eller en tallrik på 
avställningsytan. Lyft på och lyft av! 
Glaserat porslin har ofta en rå yta undertill som ger repor.  
Repor som uppstår kan därför aldrig anses som en reklamation utan skall istället kopplas till 
skötsel och handhavande av diskbänken. 
 
Korrosionbeständighet: 
Det anses att korrosionsbeständigheten beror på en osynlig hinna på plåtens yta – kromoxid, som 
bildas . Det fordras närvaro av syre för att kromoxidskiktet skall uppkomma och även syre för att  
underhålla skiktet. Vid ogynnsamma förhållande, d.v.s. när syret inte kan reagera med kromet på 
diskbänkens yta kan rost uppstå. Detta kan hända om diskbänken inte rengörs efter användning, ex. 
matrester som får ligger kvar under en längre tid, framförallt om det är frätande livsmedel såsom 
ketchup, senap, salt, ättika etc. 
Konservburkar och järngrytor som ställs på en blöt diskbänk ex. över natten kan ge rostfläckar. En 
djupare repa från verktyg, ex. under byggtiden kan också ge rostskador, likaså om stålull används för 
att polera upp ytan. 
 
Rost eller missfärgningar som uppstår kan därför aldrig anses som en reklamation, utan skall 
istället kopplas till skötsel och handhavande av diskbänken.  
 
Daglig rengöring: 
För att undvika rost och missfärgningar, rengör ytan med såpa eller diskmedel och vatten direkt efter 
användning, och torka sedan torrt. 
Använd inte rengöringsmedel med slipmedel eller stålull. Detta förstör det skyddande skiktet på 
diskbänkens yta, vilket riskerar ge rostfläckar.  
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Borttagning av rostfläckar och missfärgningar: 
Om rost eller missfärgning har uppstått på ytan kan den tas bort med rengöringsmedel utan slipmedel 
(t.ex. Jif Cream eller liknade medel för rengöring av glaskeramikhällar).  
Använd små mängder av medlet och gnid ytan mycket försiktigt bara på fläcken. 
Om det är fråga om en avställningsyta skall ytan alltid gnidas i längdrik tningen. Hoarna skall 
gnuggas med cirkulerande rörelser inuti. 
 
Borttagning av kalk- och saltfläckar: 
Kalk- och salthaltigt vatten som torkar in kan ge fläckar som ger en matt yta. Dessa kan tas bort med 
hjälp av rengöringsmedel utan slipmedel (t.ex. Jif Cream eller liknade medel för rengöring av 
glaskeramikhällar, se ovanstående instruktion).  
 
Rengöring av hoar: 
Någon gång emellanåt kan det vara motiverat med att rengöra hoarna invändigt för att få bort 
missfärgningar och matt yta samt maskera bort mindre repor i ytskiktet. 
Detta görs med en Scotch-Brite™ svamp modell ”Kök”, blå svamp med blått ytskikt: 
Utförs med cirkulerande rörelse med ex. Jif Cream 
 
Slipning av avställningsyta på heltäckande diskbänk: 
Små reporna i ytskiktet som inte har gått så djupt kan maskeras bort genom att slipa planet med en 
Scotch-Brite™ svamp modell ”Grov”, gul svamp med grönt ytskikt: 
Slipning utförs med torr svamp, för svampen med ett jämnt yttryck  i längdledd på diskbänken, raka 
drag i rik tning från gavel till gavel. Under inga omständigheter får svampen föras på tvären mot den 
slipade ytans ytstruk tur. Hela planet skall bearbetas, och med så lika anbringat tryck  som möjligt för 
att uppnå en jämn ytfinish. Avsluta med en grundlig såprengöring .  
Denna behandling kan utföras vid enstaka tillfällen för att restaurera ytskiktet, observera att det är en 
slipande åtgärd som rekommenderas sparsamt! Repor kommer alltid att uppstå på en diskbänk och 
när allt kommer omkring så är en diskbänk ett bruksföremål som kommer att ”slitas in” och få en 
ålderns patina.  
 
Observera att all rengöring och slipning med nämnda metoder sker helt på egen risk. 
Lycka till med din nya diskbänk! 
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