Stockholm, 2021-12-15

Multi Room – Skötselinstruktioner
RENGÖRING
Målade/fanerade ytskikt tvättas med vatten tillsatt med skonsamt
allrengöringsmedel doserat enligt tillverkarens anvisningar. Torka efter med rent
vatten om så erfordras. Fläckar tas bort med koncentrerat rengöringsmedel,
lacknafta eller T-röd. Vissa märken och fläckar kan tas bort med mjukt
radergummi. Använd inte starka medel som kan lösa upp eller repa ytorna tex.
thinner, aceton, skurpulver eller stålull. Ammoniak kan missfärga målningen. Glaset
tvättas på vanligt sätt med fönsterputsmedel utan ammoniak, varvid tillses att
omgivande kanter torkas torra så att inte vatten tränger in i falsarna. Vid städning
av golven skall beaktas att skurning/våttorkning utföres på ett sådant sätt att
vatten inte tränger in under väggarnas underkant eller blir stående mot
underkanten av väggarna.
Synliga installationer invändigt i rummet, såsom el- och datauttag, styrenhet för
ventilation, till- och frånluftsdon, takbelysning dammtorkas efter behov med torr
eller lätt fuktad trasa. Utvändigt skall filtret till tilluftsventilationen dammsugas
minst 2 gånger per år. Beroende på andel dammpartiklar i luften kan denna
aktivitet behöva utökas. Filtret nås från ovansidan av rummet och sitter längst
bak på tilluftsventilationen. Ingen demontering av filtret är nödvändig.

UNDERHÅLL
Småskador på karmarna penselbättras med syntetisk lackfärg i rätt kulör och
glans. Multi Room behöver inget underhåll förrän efter mycket lång tid.

UPPHÄNGNING
Spikning och skruvning i Multi Room bör undvikas. Väggmaterialet förlorar finish
vilket ökar det framtida reparationsbehovet och försvårar återanvändningen av
rummet i nya positioner.

SKADOR/REPARATION
Skadade ytskikt kan i de flesta fall demonteras och ersättas mot nya. Tejpning på
målade och lackerade ytor får ej ske då tejp kan reagera med ytskiktet och
orsaka färgsläpp och missfärgning.

UPPGRADERING
Modus rumslösningar är lätta att demontera och flytta när
organisationsförändringar skapar behov av en ny planlösning på kontoret. Allt
material är återanvändbart. Vid planer på ombyggnad bör närmaste Moduskontor
kontaktaktas för vidare information och rådgivning. Modus montörer har lång
erfarenhet och svarar för att arbetena blir snabbt och korrekt utförda.

