Spis
Torka av spisen med ljummet vatten och diskmedel efter varje användning.
Skurnylon eller stålull tar effektivt bort fläckar på spisplattorna men skadar emaljen
på spisen. Tvätta därför hellre med diskborste runt plattorna.
Torka rent med hushållspapper. I fackhandeln finns rostskyddsmedel att använda för
att bevara plattan fräsch länge. Emellanåt måste man göra rent bakom och runtom
spisen. De flesta spisar går att dra fram så att man kommer åt.
Vissa nya lägenheter har keramikhäll i stället för traditionell spis. När man rengör en
keramikhäll bör inte stålull eller den sträva sidan på tvättsvampar användas eftersom
den släta hällen kan repas. Om hällen börjar bli repig blir den svårare att rengöra,
och ju mer man måste rengöra hällen för att få den ren desto större är risken för
ytterligare repor. Använd därför bara mjuka trasor och vanligt diskmedel eller såpa.
Det är viktigt att hålla spishäll eller spisplattorna rena. Smuts och beläggningar
fungerar som isolering och skapar sämre kontakt mellan platta och exempelvis gryta,
därför ger beläggningar en större energiförbrukning.

Ugn
Ugnen har slät emalj på insidan. Lägg inte aluminiumfolie på botten som
överkokningsskydd, folien gör att emaljen kan spricka. Ugnsluckan består ofta av två
delar. Den yttre delen går att lossa vid rengöring. Plåtar, långpannor och galler kan
diskas för hand.

Köksfläkt
Kåporna samlar upp fett från matlagningen och behöver rengöras ofta för att kunna
fungera. De tvättas av med varmt vatten och diskmedel eller såpa.
Förutom att funktionen försämras om fettfiltret är fyllt med fett, så är det också en
brandfara. Börjar det brinna på spisen är risken stor att branden sprider sig upp i
fläkten om det finns något för elden att få fäste i.
Tänk på att om det brinner på spisen så ska elden kvävas med ett lock eller liknande.
Du får aldrig försöka släcka med vatten. Filter som inte rengörs förslits snabbare. Om
vi vid besiktning i samband med avflyttning anser att filtret måste bytas på grund av
bristande underhåll kan du bli ersättningsskyldig för arbete och material.
På nästa sida hittar du bilder på hur man rengör filtret.
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