
Safestep Taktila Ledstråk 
Underhållsguide 
Safestep Kontrastmarkeringar, Ledstavar och  
Stoppmarkeringar. 

Om Safesteps Taktila Ledstråk monterats rätt och 
enligt  våra instruktioner kräver dessa inget särskilt 
underhåll eller  speciell behandling för att bibehålla 
sin funktion. Däremot  är dessa tillverkade av 
metaller i olika slag vilka kan vara  bra att rå om för 
att utseendet inte ska förändras. 

Nedan följer således våra rekommenderade 
underhållsinstruktioner för vardera material. 

Mässing:

Mässing korroderar inte, men efter ett tag kan en ljus 
oxideringsbeläggning uppstå på ytan. Detta kan poleras/putsas bort med lämplig rengöring 
eller pasta. Vi rekommenderar OSKAR's Buffing och Polishing Compound M-50, eller 
liknande. 

1. Applicera poleringen på profilen med en mjuk trasa. Använd en poleringsmaskin och
polera ytan tills både märken och repor försvinner. Upprepa proceduren vid behov tills
ytan är helt blank. Rekommenderat varvtal på maskinen: 1800 till 2100 RPM. M-50 är
framtagen för att klara högre temperaturer och således högre tryck.

2. När pastan börjar torka, lätta på trycket för att uppnå hög glans. VIKTIGT: Rengör
poleringsrondellerna ofta, annars riskerar dessa att repa mässingen vid polering.

Ansamling av smuts kan bildas mellan profilen och golvet. Detta kan tas bort med en semimjuk  
borste, helst en mjuk nylonborste, eller kvast. Använd inte  en stålborste. 

Rostfritt stål: 

Rostfritt stål korroderar inte och behöver således inte något underhåll mer än visst  
rutinunderhåll för att bibehålla glansen. Detta görs bäst och lättast med en lätt fuktig trasa eller  
svamp och passande rengöringsmedel innehållande fosforsyra. Rengöringsmedel som inte  

skall användas på rostfritt stål: 
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1. Kloridhaltiga rengöringsmedel.
2. Blekmedel innehållande hypoklorit.
3. Silverputs.

Ansamling av smuts kan bildas mellan profilen och golvet. Detta kan tas bort med en semimjuk  
borste, helst en mjuk nylonborste, eller kvast. Använd inte  en stålborste. 

Koppar: 

Koppar kan ärga med tiden och bör därför underhållas kontinuerligt. Detta görs bäst genom att  
putsa / polera kopparprofilerna antingen för hand eller med poleringsmaskin. Använd en  
lämplig poleringsmassa. 

1. Applicera poleringen på profilen med en mjuk trasa. Använd en poleringsmaskin och
polera ytan tills både märken och repor försvinner. Upprepa proceduren vid behov tills
ytan är helt blank. Rekommenderat varvtal på maskinen: 1800 till 2100 RPM.

2.  När pastan börjar torka, lätta trycket för att uppnå hög glans. VIKTIGT: Rengör
poleringsrondellerna ofta, annars riskerar dessa att repa kopparprofilen vid polering.

Ansamling av smuts kan bildas mellan profilen och golvet. Detta kan tas bort med en semimjuk  
borste, helst en mjuk nylonborste, eller kvast. Använd inte  en stålborste.  

Aluminium: 

Aluminium är ett så gott som livslångt och underhållsfritt material. Det räcker gott att använda  
sig av en våt trasa och en neutral tvål för att rengöra och underhålla aluminiumprofilerna. För  
att bibehålla glansen kan det ibland vara bra att använda sig av en vaxduk.   

Ansamling av smuts kan bildas mellan profilen och golvet. Detta kan tas bort med en semimjuk  
borste, helst en mjuk nylonborste, eller kvast. Använd inte  en stålborste.  

Brons: 

Brons är en väldigt levande metall och kan således få ett förändrat utseende med tiden - till det  
positiva. Brons blir ofta snyggare med tiden. Däremot, eftersom brons innehåller mycket  
koppar, kan även denna metall ärga med tiden och bör därför underhållas kontinuerligt. Detta  
görs bäst genom att putsa / polera bronsprofilerna antingen för hand eller med  
poleringsmaskin. Använd en lämplig poleringsmassa. 

3. Applicera poleringen på profilen med en mjuk trasa. Använd en poleringsmaskin och
polera ytan tills både märken och repor försvinner. Upprepa proceduren vid behov tills
ytan är helt blank. Rekommenderat varvtal på maskinen: 1800 till 2100 RPM.
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4.  När pastan börjar torka, lätta trycket för att uppnå hög glans. VIKTIGT: Rengör
poleringsrondellerna ofta, annars riskerar dessa att repa bronsprofilen vid polering.

Ansamling av smuts kan bildas mellan profilen och golvet. Detta kan tas bort med en semimjuk 
borste, helst en mjuk nylonborste, eller kvast. Använd inte  en stålborste.  

För mer info, ring Safestep på 010 130 70 80 eller maila oss på info@safestep.se 


