Sådan rengør du din
Stelrad radiator
Rengøring af din radiator er vigtigt for
at sikre, at den kan fungere effektivt i
mange år. Radiatoren skal rengøres både
udvendig og indvendig for at fjerne alle
støvaflejringer, da dette kan forhindre
luftstrømmen gennem konvektorerne på
radiatorens bagside, hvilket vil betyde en
mindre effektiv radiator.
For at rengøre din radiator både indvendig og udvendig, skal du bruge følgende udstyr:
• Støvklud
• Spand med sæbevand
• Støvsuger
• En svamp / klud
• En lang pind (f.eks. en lineal eller tommestok)
• Tape
• Avis / håndklæde
Trin 1
Sluk for varmen og lad radiatoren afkøle. Dette sikrer, at du ikke brænder dig på radiatoren og vil forhindre
yderligere støv i at samle på og inde i radiatoren.
Trin 2
Støvsug radiatoren. Begynd i toppen, bevæg dig mod midten og støvsug til sidste bunden af radiatoren. Du skal
sikre, at du fjerner så meget af det aflejrede støv som muligt både udenpå og indeni din Stelrad radiator.
Trin 3
Ved hjælp af tape, klistre du nu en klud i enden af den
 lange pind. Anbring en avis eller et håndklæde under radiatoren for at fange støv og snavs, der ellers ville falde på gulvet. Skub pinden med den fastgjorte klud ned i radiatoren
og fortsæt med at gøre dette, indtil radiatoren er fri for alt snavs og støv.
Trin 4
Ved hjælp af en kraftig hårtørrer med en dyse fastgjort, blæses det resterende snavs eller støv ud af radiatoren.
Trin 5
Når alt støvet er fjernet både indvendig og udvendig, vaskes ydersiden af radiatoren med en mild sæbeoplæsning
(tilsæt en smule opvaskemiddel til vandet). Brug ikke andre rengøringsmidler end varmt sæbevand som beskrevet
i monteringsvejledningen. Tør til sidst radiatoren over med en tør klud.
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