
Rengøring og vedligeholdelse af 
VANERUM-SIS whiteboard- og kridttavler

Vi yder livsvarig garanti på vores kridttavler, der er udført med stålkeramisk, emaljeret skriveoverflade. Skriveover-
fladen er fremstillet af specialstål, som er belagt med en 2-lags emaljeoverflade og brændt ved ca. 830 grader. Emalje 
består af de samme grundstoffer som glas, derfor giver denne fremstillingsmetode vores skrivetavler en lang række 
fordele:

• Vores tavler tåler kemiske påvirkninger, dog undtagen floursyre, som vil mattere overfladen
• Vores tavler er modstandsdygtige overfor almindelige påvirkninger forårsaget af slag eller ridser
• Emaljens glatte og lukkede struktur gør skrivetavlen nem at skrive på og rengøringsvenlig

Inden tavlen tages i brug:

Kridttavler
Nye kridttavler kan være vanskelige at rengøre i starten og kræver en ”indkøringstid”. Denne indkøringsfase kan 
tilskyndes ved daglige afvaskninger med rent, koldt vand i ca. 1 uge. Et område på ca. 50 cm vaskes af ad gangen. 
Dette område gnides med det samme tørt med en fnugfri klud. Vær omhyggelig med at tørre tavlen af omgående 
for at forhindre, at kridtstøv tørrer ind på tavlen og efterlader en smudsig hinde. Gentag behand-lingen indtil hele 
tavlen er blevet afvasket og tørret. Vask aldrig hele tavlens overflade på én gang, da området, der først blevt vasket 
vil nå at tørre ind og efterlade en smudsig grå hinde på tavlen.

Efter denne afvaskning tag et stykke kridt, vend kridtet på den lange led og kridt hele tavleoverfladen ind. Aftør 
tavleoverfladen med en tør tavlesvamp eller en ren, fnugfri klud. Efter denne behandling er kridttavlen klar til prob-
lemfri daglig anvendelse.

Bemærk: vi anbefaler mindst en ugentlig afvaskning med rent, koldt vand. Husk også, at rene tavlesvampe eller 
klude er et krav, hvis tavlen skal holdes ren. Så disse dele bør også rengøres eller udskiftes ved behov.

Whiteboardtavler
En Vanerum whiteboardtavle bør rengøres med et ammoniakbaseret rengøringsmiddel (vinduesrens), efterfulgt af 
aftørring med rent, lunkent vand og en efterfølgende aftørring med en ren, fnugfri klud.

Husk: Tobaksrøg, fedt fra hænder, udviskning af fugtig skrift, os og fugt kan efterlade en fedtet hinde på skriveover-
fladen, som kan vanskeliggøre en grundig rengøring af whiteboardtavlen. Limrester fra post-it sedler eller tape vil 
også påføre overfladen en fedtet hinde.

Almindelig aftørring af skrift
Anvend kun rene tavleviskere og tør af med roterende bevægelser. Vent med aftørring til skriften er helt tør (ca. 20 
sek.).

Afrensning af skygger og let snavsede overflader
Brug tavlerens og en ren bomuldsklud. Brug aldrig tavleviskeren til vådaftørring! En gang om ugen bør tavlen 
rengøres med tavlerens, efterfulgt af afvaskning med rent, lunkent vand. Behandlingen afsluttes ved aftørring med 
en ren bomuldsklud.

Afrensning af stærkt snavsede overflader
Afrens 1-2 gange med husholdningssprit samt efterfølgende lunkent vand og afslut med aftørring med en ren 
bomuldsklud.

Afrensning af ekstremt snavsede overflader
Afrens med acetone (sørg for rigelig udluftning, gummihandsker og evt. beskyttelsesbriller), rens derefter af med 
sprit samt lunkent vand, tør efter med en ren bomuldsklud.

OBS: Opbevar altid filtpenne og whiteboardmarkers vandret. 
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