
Deres nye Ifö Sign toilet er forsyn-
et med Ifö’s speciale patenterede 
rengøringsvenlige glasur, Ifö Clean.

Ifö Clean glasuren består af 2 lag 
glasur. En standard og en speciel 
glasur. Specielglasuren er ekstrem 

tynd og finkornet, hvorved de små mikroskopiske ujævnh-
eder som findes på normal porcelæn er fjernet. Den dob-
belte glasur giver en ekstrem hård og jævn overflade hvor 
snavs og kalk har svært ved at sætte sig fast. Ifö Clean glas-
uren brændes i ca. 12 timer ved 1200–1400 graders varme. 
Hermed opnås en meget hård og holdbar porcelænsoverf-
lade, som tåler de fleste former for rengøringsmidler uden at 
glasuren bliver forringet med tiden.

At Ifö Sign toiletterne har Ifö Clean glasur, gør toilettet meget 
rengøringsvenligt, men ikke vedligeholdelsesfri. For at holde 
toiletskålen fri for kalk og snavs og bevare den rene og blanke 
glasur, er det nødvendigt at rengøre toiletkummen ofte. Ifö 
anbefaler mindst 1. gang ugentlig.

Anvend et toiletrensemiddel med syre, f. eks eddike eller cit-
ronsyre. Den type rengøringsmidler har en pH værdi fra 2-3. 
Selve rengøringen udføres ved at påføre rengøringsmidlet på 
glasuren. Lad rengøringsmidlet virke et par minutter, hvorefter 
porcelænet renses med en stiv børste eller svamp.  Er der 
opstået kraftige kalkbelægninger og misfarvninger, kan det 
være nødvendigt at lade rengøringsmidlet virke i længere tid 
af gangen, eller gentage behandlingen flere gange.

! Undgå at anvende følgende rengøringsmidler:
Skurecreme, skurepulver
Afløbsrens 
Aggressive rengøringsmidler, lud og blegemidler
Stålrensemidler og ståluld.
Mekanisk rengøring (skarpe genstande, f.eks. spartel

Rengøring af toiletsæde og skylleknap

Komponenter i plast og metal tåler ikke 
de stærke syreholdige rengørings- 
midler som skal anvendes ved renhold-
else af porcelæn.
Til rengøring af toiletsædet og skylle-
knappen anvendes et mildt neutralt rengøringsmiddel, f.eks. 
opvaskemiddel – pH værdi 5–7 i kombination med lunkent 
vand. Til selve rengøringen anvendes en blød børste eller 
svamp.

Undgå at anvende følgende rengøringsmidler:
Skurecreme, skurepulver
Afløbrens 
Aggressive rengøringsmidler, lud og blegemidler
Stålrensemidler og ståluld.
Mekanisk rengøring (skarpe genstande, f.eks. spartel

Striber på glasuren bagerst i skålen.
Striberne kommer af indtørret kalk og okker, og kan skyldes 
2 årsager.
• Vandet siver konstant fra cisternen p.g.a. en fejl  
            på armaturet. 
• Striberne er opstået p.g.a. efterløb, sam-
 menholdt med manglende og forkert  
            vedligeholdelse. 

OBS! Efterløb er ingen produktfejl, men skyldes 
tilbageblivende vand i fordelerrøret.

Små vandmængder kræver en fordeling af 
skyllevandet for rette vandflow.
• Efter toiletskyl vil vand i fordelerrøret sive ud bag- 
     erst i skålen, varighed ca. 2–3 minutter. Dette  
            kaldes efterløb.
• Efterløb kan danne mørke kalkstriber bagerst  
      i toiletkummen. Kalkstriberne fjernes ved almind- 
      elig rengøring med et syreholdigt rengøringsmid- 
            del. pH værdi 2-3

Efterløb med Fresh WC tabletter 
Anvendes der Fresh tabletter i Deres Ifö 
Sign toilet, vil striberne bagerst i skålen 
være farvet blå. Problemetikken er som 
ovenstående. Striberne er opstået som 
følge af det normale efterløb, sam-
menholdt med manglende eller forkert 
vedligeholdelse.
De blå kalkholdige striber fjernes ved almindelig rengøring 
med et syreholdigt rengøringsmiddel.

Vedligeholdelsesvejledning 

Rengøring af den indvendige del af toiletkummen.


