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Tvättställ Flow med Top Solid-yta är slitstarka och har ett slätt och sten-

liknande utseende. Top Solid är en yta av matt mineralkomposit med en 

mycket hög hårdhet.

SKÖTSEL 

Rengör med en fuktig trasa med milt rengöringsmedel exempelvis tvål, 

såpa eller diskmedel. Alternativt vid svårare fläckar kan man använda 

bifogad vit rengöringssvamp, fuktad med vatten. Smörj in ytan med 

barnolja en gång i månaden för att förhindra smuts att fastna i materialet 

och vattnet att lättare rinna av. Vid mindre repor kan man använda en 

vit Scotch Brite-svamp. Djupare repor kan försiktigt slipas bort med våt-

slippapper (1200 korn) eller en grön Scotch Brite-svamp. Har tvättstället 

fått en mindre skada finns en lagningssatsats att köpa via vår kundtjänst. 

Får tvättstället en fläck ska du torka bort den omedelbart. För att undvika 

att det blir sprickbildning i ytskiktet ska tvättstället inte utsättas för vatten 

som överstiger +65° C. Utsätt ej produkten för syror, ammoniak, klorin eller 

andra starkt frätande produkter.

Tvättställen Zone är tillverkade i det stenliknande, slitstarka och lättskötta 

kompositmaterialet Solid Surface. Trots sitt namn är materialet solitt rakt 

igenom. Solid Surface har funnits på marknaden sedan 1964 och kallas 

ibland också akrylsten.  

SKÖTSEL

Solid Surface är så nära porfritt det går att komma. Det betyder att fläckar 

inte tränger igenom ytan och att tvättstället är lätt att hålla rent från 

smuts och fett. Skulle det ändå bli en fläck går den att slipa bort, eftersom 

materialet är solitt rakt igenom. Solid Surface är dessutom ett bra miljöval 

eftersom det bland annat är tillverkat av mineraler från naturliga källor.

Rengör med en fuktig trasa med milt rengöringsmedel exempelvis tvål, såpa 

eller diskmedel. Geltvättmedel och slipprodukter rekommenderas särskilt 

i kombination med en skrubbsvamp av typen Scotch Brite. Skölj ytan nog- 

grant med rikligt med vatten (slipsvamp för rengöring medföljer produkten).
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