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Egentligen är benämningen ”rostfritt” felaktig då 
inget stål är helt rostfritt. Den rätta benämningen 
bör egentligen vara ”rostbeständig” eller ”korro-
sionsresistent ”.

Rostfritt stål behöver hållas rent för att behålla  den 
ursprungliga estetiska och korrosionshärdiga kvalite-
ten. Genom en process som kallas självpassivering har 
det rostfria stålet en självläkande mekanism så länge 
som inte koncentrationen av korrosiva ämnen blir så 
hög att den bryter ner det skyddande skiktet. 

Genom regelbunden rengöring behålls den självlä-
kande funktionen.

Rengöringsintervallet beror på den omgivande miljön.

RENGÖRINGSMEDEL
En fuktig trasa eller ett sämskskinn är oftast tillräckligt 
för att torka bort lättare smuts, fingermärken och 
liknande.

För mera vidhäftande fläckar kan rengöringssvamp av 
typ ”Scotch-Brite” ofta vara lämplig. 

Rengör slipade ytor i slipriktningen.

Skölj med vatten (helst destillerat) och torrtorka ytan 
för att förhindra att det blir vattenmärken, speciellt 
inom områden med hårt vatten. 

Se till att de rengöringsmaterial som används inte har 
använts för vanligt stål (kolstål) tidigare. Järnpartiklar 
kan föras över och ge fläckar. 

För att avlägsna fingermärken och liknande fläckar på 
ytor av rostfritt, använd tvålvatten, diskmedel eller 
ammoniak. 

Det finns särskilda rengöringsmedel1 i sprayflaska, 
som gör rengöringen lätt, samtidigt som man får en 
tunn hinna med polerad effekt. Sådana spraymedel tar 
bort fingermärken samtidigt som de minskar tenden-
sen till nya märken i fortsättningen. Efterpolera med 
en torr mjuk trasa.

För svårare fläckar kan krämiga putsmedel vara ef-
fektiva. Sådana kan också användas för att tvätta bort 
vattenfläckar och lätta missfärgningar. 

Skölj med rent vatten (helst destillerat) och torka torrt. 

Underhåll av rostfritt stål

Svåra fläckar av fett och olja kan tas bort med dena-
turerad alkohol eller aceton. Sådana lösningsmedel 
medför ingen risk för korrosion på rostfritt stål. Man 
bör dock vara försiktig med mängden lösningsmedel 
så att fläckarna inte sprids ut över en större yta, vilket 
försvårar rengöringen. 

Det kan vara lämpligt att tvätta flera gånger med rent 
lösningsmedel på en ren mjuk trasa, tills alla spår av 
fettrester är borta.

Alternativt kan man använda särskilda rengöringsme-
del som innehåller fosforsyra (avsedda för rostfritt 
stål), skölj sedan med destillerat vatten och torka. 
Behandla hela ytan för att inte riskera att den blir 
flammig. 

ANVÄND ALDRIG:
• Medel som innehåller klorider (koksalt)
• Skurpulver
• Silverputs
• Trådnystan av metalltråd, stålull och metall-

borstar
• Rengöringsmaterial som använts på andra 

stålmaterial. 

Rengör de rostfria ytorna regelbundet, innan det syns 
tydliga märken av smuts eller fingeravtryck. Arbetet  
och kostnaden för rengöringen blir då minsta möjliga 
och risken för bestående märken på ytorna minskar.

Utomhus kan ansamlingar av smuts som innehåller 
klorider eller svaveloxider orsaka lokal korrosion, om 
de inte avlägsnas effektivt.

Inomhus kan avtryck av fingrar vara mindre önskvärda. 
På borstade ytor kan fingermärken synas omedelbart 
efter installationen, men redan efter ett par rengö-
ringstillfällen brukar sådana märken synas allt mindre.

1) Följ alltid leverantörens anvisningar för rengöringsprodukten, så 
att arbetssättet är säkert och följer gällande lagstiftning för miljö-
skydd.
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Påkörningsskydd (Swing-off)

Automatic Systems från Belgien är en av Eu-
ropas största tillverkare av utrustning för  
reglering av person- och fordonstrafik.

Till trafikbommarna BL229 och BL15/ParkPlus 100 
finns system för påkörningsskydd, s.k. swing-off.

Normalt öppnas bomarmen enligt riktning A och 
stänger igen. När bomarmen blir påkörd, i genom-
fartsriktningen, slås den ut från sitt normala läge och 
öppnar i riktning B. Därmed skyddas hela kraftöverfö-
ringsmekanismen  och bomarmen skadas minimalt.

Systemet kan även kompletteras med en avkännare 
som ger impuls om bomarmen lämnar sin normala 
position. Impulsen kan användas för vidarekoppling till 
larm eller liknande.

Påkörningsskyddet finns dels till trafikbommar av typ 
BL229 och är i detta utförande normalt avsett för en 
maximal bomarmslängd av 3 meter.

Påkörningsskydd finns också till BL15 och Park Plus, till 
alla bomarmslängder.
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• A: Normal rörelse på bom-
armen

• B: Vid en eventuell påkör-
ning rör sig bomarmen i 
trafikriktningen


