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FDV-DOKUMENTASJON 

1. PRODUKTBESKRIVELSE
Produktgruppe 
Primy Servant 

Produktnavn 
Steel Rare R, Steel Rare R Sand, Steel Rare R Amber, Steel Rare R Shadow, Rare R 
Rust, Rare R Scrap, Rare R Coal 
Produktnummer 
40000, 40001, 40002, 40003, 40004, 40005, 40006 

Produkttyp 
Servant 

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Vedlikeholdsråd 
Rengjøring 
Rengjør servanten med en myk klut og lunkent vann. Bruk eventuelt en såpeløsning eller 
såpe. Skyll med rent vann og tørk av med en tørr klut.  
For å beskytte servantens overflate skal følgende unngås: 

• Stålull og andre slipende materialer.
• Rengjøringsmidler/poleringsmidler med slipende 

effekt.
• Rengjøringsmidler med etsende effekt.
• Klorløsninger.
• Grus og andre urenheter som kan forårsake riper.
• Sølvpussemidler.

Korrosjon 
Grunnen til at rustfritt stål beskytter mot rust, er at materialets overflate i kontakt med 
oksygen skaper et beskyttende overflatelag som forhindrer rustdannelse og raskt reparerer 
seg selv. I normale tilfeller holder det veldig bra, men visse stoffer har evnen til å bryte ned 
denne beskyttelsen. Noen eksempler er følgende: 

1. Sterke rengjøringsmidler som inneholder f.eks. klorider.
2. Saltvann.
3. Vann som inneholder en kombinasjon av kalk og 

jernpartikler.
4. Stålull.

Jernpartikler fra f.eks. stålull eller partikler i selve drikkevannet kan binde seg til stålet, 
ruste og danne et lag overflaterust over det. Denne overflaterusten kan bryte ned det 
rustfrie stålets beskyttende lag og til slutt forårsake dypere rust i materialet. Hold 
servanten ren og unngå ansamlinger av jernpartikler for å forhindre slike problemer.  
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Materiale 
Rustfritt stål er fritt for tungmetallet bly. Materialet inneholder ingen skadelige stoffer og det 
kan gjenvinnes 100 %. Produksjonen vår er miljøsertifisert i henhold til ISO14000 og vi 
bestreber oss på å gjøre varetransportene mest mulig miljøvennlige. 

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER
Garanti og vilkår 
For varer solgt i Norge gjelder Kjøpsloven og Forbrukerkjøpsloven. 

Renholdsvennlighet 
God 

Øvrige opplysninger 
Produktet avgir ikke helseskadelige stoffer 

4. TEKNISK SERVICE
Scandtap AB, Olofsdalsvägen 21, 302 41 Halmstad, 
Sverige Info@scandtap.com, Tel: +46 35 260 75 84 
www.scandtap.com 


