
Kök och badrum 
 

Toalett och handfat  
Toalettstol och handfat måste rengöras regelbundet. Använd toalettborste och 
rengöringsmedel när du rengör toalettstolen. För handfatet används en mjuk borste, t ex en 
diskborste. Tänk på att starkare rengöringsmedel ofta är skadliga för miljön och polerande 
medel förstör ytskiktet på porslinet. 
Tänk på att endast toalettpapper kan spolas ner toalettstolen, eftersom det löses upp vid 
kontakt med vatten. Om du spolar ner exempelvis pappershanddukar kan det blir stopp i 
systemet och vattnet i vattenlåset kan sugas ur. 
Porslinet i handfat och toalettstol tål inte heller allt för höga temperaturer, så att tömma 
vatten varmare än 60ºC i en toalettstol bör undvikas då det kan orsaka sprickor i porslinet. 
 

Avlopp och vattenlås 
Avloppsrören i kök och badrum har ett vattenlås för att förhindra dålig lukt från avloppet. 
Vattenlås och golvbrunn rengörs regelbundet. Var noga med att sätta tillbaka 
golvbrunnsinsatsen enligt anvisningarna. Om vattenlåsen torkar ut (t.ex. när du är bortrest) 
kan dålig lukt uppstå. Spola då rikligt med vatten i golvbrunn, wc, handfat och köksvask. Om 
lukten inte försvinner efter några timmar så kan det vara något fel i systemet. Kontakta då 
din Bovärd. Häll heller aldrig stekfett i köksvasken eftersom avloppsrören då kan sättas igen. 
Stekfettet torkas istället upp med exempelvis hushållspapper som sedan kastas i soporna. 
 

Badkar 
Rengör efter varje användning för att hindra smuts-och kalkavlagringar. Använd ett milt och 
skonsamt rengöringsmedel, till exempel ett handdiskmedel och en mjuk borste eller svamp. 
Skölj av med handduschen. Ta bort eventuella missfärgningar med apotekets citron- eller 
vinsyra. Ta lite på en fuktig trasa, gnid på fläcken och skölj noga. Kalkfläckar tar du enkelt och 
skonsamt bort med hushållsättika. Gnid på ättikan med en fuktig trasa och skölj bort. 
 
Om du vill tvätta eller blötlägga kläder ska du använda ett milt, gärna flytande fintvättmedel. 
Starka tvätt- och blötläggningsmedel kan skada badkarets emalj. Använd aldrig slipande 
rengöringsmedel, stålull, svampar med slipeffekt, medel som innehåller klorin eller fosfater, 
maskindiskmedel eller maskintvättmedel. 
 

Handdukstork  
För att ta bort smuts, kalkfläckar och avlagringar från din handdukstork, räcker det för det 
mesta att torka med ett milt rengöringsmedel som du sedan torkar bort med fuktig trasa. 
Torrtorka slutligen med trasa eller frottéhandduk. Tänk på att kromade eller färgade ytor 
samt ytor av metall lätt skadas av syra, stålull och rengöringsmedel innehållande ammoniak 
eller slipmedel. 
 

Duschväggar 
Underhåll och rengöring av duschväggar och duschkabiner i glas med kromade beslag eller 
aluminiumprofiler  
 
Vi rekommenderar att du vårdar din nya dusch för att se till att den håller sig fräsch riktigt 



länge. Glasytan, sedd i ett mikroskop, innehåller en massa små porer som kan samla på sig 
smuts, tvålrester och avlagringar med tiden, i synnerhet om du bor i ett område med hög 
kalkhalt i vattnet.  
 
För rengöring av duschglas och profiler är det mest miljövänliga sättet att hålla glasen rena  
att efter varje dusch dra med en gummiskrapa eller torka av med en mjuk trasa. Därmed 
undviker du onödiga kalkavlagringar. Tänk på att svampar och rengöringspasta med 
slipmedel kan repa såväl glas som metall.  
 
Tuffa kalkfläckar kan tas bort med 50 grader varm hushållsättika som gnids in, får verka 3-4 
minuter och sedan sköljs av med vatten. Upprepa behandlingen om fläckarna är svåra. OBS! 
Låt inte blandningen komma i kontakt med profiler/beslag eftersom dessa kan missfärgas. 
 

Blandare i kök och badrum samt avstängning vatten 
        
I bostadens badrum och kök finns blandare där varm- och kallvatten blandas i en kran. 
Vattentrycket i blandarna är begränsat för att undvika onödig vattenåtgång. I ett 
flerbostadshus kan det ibland bli långa ledningsdragningar, varför det kan dröja en stund 
innan vattnet uppnår önskad temperatur. Av säkerhetsskäl har varmvattnet en inställd 
maxtemperatur. 
 

Rengöring 
Förkromade ytor rengörs regelbundet och lättast med flytande rengöringsmedel eller 
tvållösning. Kalkfläckar kan avlägsnas med utspädd hushållsättika som torkas bort med en 
fuktig trasa. För att undvika repor på förkromade ytor, använd aldrig skurmedel, stålull eller 
rengöringsmedel med poleringsfunktion. Undvik även sura och alkoholhaltiga 
rengöringsmedel. 
 

Avstängning av vatten 
Om bostaden råkar ut för ett större vattenläckage ska du omgående kontakta din 
hyresvärd/bovärd som då hjälper till att stänga av vattnet. Det är inget som du kan göra på 
egen hand. Är det under icke ordinär arbetstid kontaktar du jourfirma. 
 
Gör även en felanmälan till Bovärd om du misstänker att det är fel på en blandare eller om 
du råkar ut för ett mindre läckage. 
 


