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DESINFICERING 
Informationen i den här rengöringsguiden refererar till prestationerna hos PERMABLOK³®- 
och PERMAGUARD®-produkter i specifika test utförda under laboratorieförhållanden. 
Resultatet kan variera under faktiska förhållanden. 
 

• Asepticare TB + II 
• Antifect (0.5% utspädning) 
• Caviwipes XL Packed 
• Cleanisept Wipes 
• Clorox Healthcare Bleach  

Germicidal Wipes 
• Coverage Plus 

Germicidal Wipes 
• Desomed rapid 
• FD 366 
• Hydrogen Peroxide Cleaner 

Disinfectant Wipes 
• Instrunet Anionsurf 
• Lysol Foaming Disinfectant 

Cleaner 
• Microzid 

• Oxivir TB Wipes 
• Oxycide Diluted – 3oz/gl I vatten 
• PDI Sani-cloth bleach wipes 
• Sanicloth AF 3 
• Natriumhypoklorit. Desinfekterande 

blekmedel. 1:10 mix av blekmedel 
och vatten. 

• Surfanios Premium (0,25% 
utspädning) 

• Surfa’Safe Premium (0,25% 
utspädning) 

• Super Sani-cloth 
• Virex II 256 (1:256 utspädning) 
• Virox 5 Rtu 
• Wet wipe 
• Wex Cide 128 (1:128 utspädning) 

OBS. Inget av de ovanstående varumärkena har sponsrat, anslutit sig till eller påverkat genomförda tester. Vidare 
har ingen användning av tredjepartsvarumärken i dessa tester skett i syfte att stödja sådana 
tredjepartsvarumärken. 
 
Se godkända rengöringsmedel för vardera konstläder i listan för godkända rengöringsmedel. Efter användning av 
desinfektionsmedel och rengöringsmedel - skölj ytan med rent vatten och torka sedan med en ren, luddfri trasa. 
 
 
RENGÖRING EFTER DESINFICERING 
Tänk på att alla konstläder bör rengöras med jämna mellanrum för att behålla utseende och 
förhindra smutsansamlingar. Ju snabbare man är på att torka bort eventuella fläckar, desto 
mindre är risken för permanenta fläckar. Följ rengöringsguiderna nedan för bästa resultat. 
 
 
GRUNDLÄGGANDE RENGÖRING OCH UNDERHÅLL 
Vi rekommenderar lätt rengöring minst en gång i veckan för att förlänga livslängden på 
materialet och för att undvika smutsansamlingar och permanenta fläckar. 
 
Rengör hela ytan, använd cirkulära rörelser med flytande PH-neutral såpa och vatten (1 del 
såpa till 9 delar vatten), eller se guiden för rekommenderade rengöringsprodukter. Torka av 
med en ren, fuktig, vit trasa för att få bort överflöd. Upprepa efter behov och torka sedan 
med exempelvis en torr, ren trasa. Använd inte såpa eller rengöringsprodukter som innehåller 
alkohol, ketoner, xylene, acetater eller lösningsmedel (ex. lacknafta). 
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RENGÖRINGSMETODER FÖR TUFFARE FLÄCKAR 
 Fläcktyp Metod 

Steg 1 Kaffe, juice, rödvin, såser, choklad,  
fett, krita och solskyddskrämer 

Avlägsna överflödigt smuts med en fuktig 
trasa. Rengör med en mix av PH-neutral 
såpa och vatten (1:9). Skölj/torka med rent 
vatten och torka av med en torr, ren trasa. 

Steg 2 Smink 

Applicera ren PH-neutral såpa. Torka av 
med en ren, vit trasa eller mjuk borste, 
skölj/torka med rent vatten och torka av 
med en torr, ren trasa. 

Steg 3 Blod, urin, avföring och andra  
tuffare fläckar 

Använd en mix av Isopropylalkohol och 
vatten (1:10). Skölj/torka med rent vatten 
och torka av med en torr, ren trasa. 

 
Notera: För rengöring, använd en mjuk, vit bomullstrasa mättad med det rekommenderade 
rengöringsmedlet och gnid fläcken med cirkulära rörelser 10 gånger. Klappa torrt med en 
annan mjuk, vit bomullstrasa och kontrollera resultatet. Använd inte stålborstar, slipsvampar 
eller stålull. Dessa skapar permanent skada på tyget. 
 
Steg 2 och 3 rekommenderas inte för vardaglig rengöring. 
 
Efter rengöring skölj med rent vatten och torka sedan med hjälp av en ren, luddfri trasa. 
Underlåtenhet att avlägsna kemiska rester orsakar missfärgningar på beklädnadsmaterialets 
yta, tidigt i produktens livscykel.  
 
För produkter som inte är belagda med PERMABLOK³®- och PERMAGUARD®, följ 
anvisningarna om rengöring som nämns ovan, men undvik användning av Isopropylalkohol 
(som nämns i steg 3). 
 
 
ANVÄND ALDRIG 
Lösningsmedel som färgförtunning, Varsol, aceton, blekmedel, vax, silikon eller 
rengöringsmedel och/eller rengöringsprodukter som inte är PH-neutrala. 
 
Märkpennor och liknande för att markera på produkten, materialet kan absorbera bläcket och 
lämna permanenta fläckar. 
 
Rengöringsverktyg som plast- eller stålullssvampar, eller hårda borstar som kan lämna 
permanenta skador på materialet. 
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KOM IHÅG 
 

• Notera att den här guiden inte i sig själv är en garanti. Den innehåller rekommendationer för 
lämplig användning och rengöring av våra produkter. Användaren är ansvarig för att 
användning och rengöring av produkterna sker på ett säkert sätt, med produkter som inte 
påverkar ytan, kompositionen, eller; som ett resultat, dess prestanda och livslängd. 

 
• Rengöringsresultatet kan variera baserat på fläckens storlek, produkterna som används och 

hur länge ytan har exponerats. 
 

• Våra produkter fäller inte färg på andra material, men vissa kläder (som jeans, mikrofiber och 
mörka tyger) kan överföra sin färg på beklädnadsmaterialet, beroende på hur de är tvättade. 
Detta förekommer oftare med fuktighet och höga temperaturer, och är oåterkalleligt. OC 
Oscarson och Spradling Group kan inte hållas ansvariga för skador som uppstår på detta sätt. 
 

 


