Om rostfritt stål
Syrafast stål i kvalitet AISI316 (A4) används i miljöer med mer kännbara kemiska
påfrestningar t.ex. utomhus. För inomhusbruk används oftast AISI 304 (A2).
Rostfritt är egentligen en vilseledande benämning då det kan bildas ytrost av t.ex.surt
regn eller saltvatten. För att undvika ytrost krävs regelbundet underhåll (gäller främst
utomhus). Detta är speciellt viktigt i början då man just monterat upp detaljerna men
även fortsatt underhållsarbete krävs. En god tumregel är att behandla räcket lika ofta
som man putsar fönstren för att bevara finishen.
Om man bearbetar rostfritt stål t.ex. svetsar, slipar, borrar eller gängar i det så har man
förstört den skyddande oxiden (det passiva skiktet). Efter bearbetning måste oxidskiktet
återställas genom att använda t.ex. Inox Care för att undvika korrosion eller rost.

Underhåll av rostfritt stål
Inox Care - skyddar och vårdar bl.a. rostfritt
Ett skyddande och vårdande medel som används till rostfritt stål, aluminium, koppar och
kopparlegeringar. Inox-Care lämnar en tunn, skinande yta på detaljen. Denna hinna är
både skyddande och smutsavstötande. Inox-Care stoppar fuktvandring och fördröjer
åldringsprocessen i materialet. Går att använda både inom- och utomhus. Spraya på
aktuell yta och torka rent med en tygtrasa. Innehåller lite silikon.
Inox Top - fräschar upp matta och rostfria blanka ytor
Inox-Top är en helt ny effektiv produkt för rengöring och uppfräschning av både matt och
polerat rostfritt stål. Går även utmärkt att använda på krom, glas och plast. Rengör och
tar bort smuts, fingeravtryck, olja, kalk och rostiga ytor. Torkar snabbt och lämnar en
tydlig och skinande skyddande yta. Inox-Top är även smutsavstötande med en
antistatisk effekt. Inox-Top är en vattenbaserad produkt utan någon typ av
lösningsmedel.

Rengöring av rostfritt stål och aluminium
Power Cleaner 200 DB - rengör effektivt rostfritt stål och aluminium
Ett högverksamt och koncentrerat rengöringsmedel för rostfritt stål och aluminium. I
rumstemperatur fungerar Power Cleaner 200 DB även på mässing och koppar. Rengör
många olika typer av föroreningar som t.ex. kalk- och cementfläckar, mossa, alger, rost
samt ytbeläggningar på mässing och koppar. Rengör och löser även fläckar av olja, fett
och äggvita. Tar också bort vattenränder.
Kan spädas med vatten upp till 1:40. Spraya på Power Cleaner 200 DB och låt verka en
stund. Gnugga därefter med borste eller svamp. Skölj rent med vatten. OBS! Inox Care
måste användas efteråt för att återställa det passiva skiktet som skyddar mot rost.
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