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Instruktioner för underhåll på belysningsarmaturer (byte av uttjänt ljuskälla) 
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Instruktioner för återvinning av belysningsarmaturer inklusive ingående komponenter 
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Rengöringsinstruktioner för belysningsarmaturer. 
• Rengöring av armaturer bör normalt ske i samband med byte av 

ljuskälla. 
• Reflektorer bör göras rent när damm eller annan smuts upptäcks. 
• DEFA rekommenderar att man rengör med följande intervall, för att 

bibehålla armaturernas ljuseffektivitet: 
- Kontorsarmaturer med 3års mellanrum. 
- Industriarmaturer med 2års mellanrum. 
- Utomhusarmaturer med 3års mellanrum. 

• Eftersom det finns många olika tvättmedel på marknaden som är 
lämpliga att använda. Därför kan vi inte ge någon komplett lista. 

 
Vid rengöring av armaturstommar skall spänningen alltid brytas till 
armaturerna. Elektriska komponenter som t.ex. don och lampsocklar 
eller kablage får inte utsättas för vatten eller rengöringsmedel. 

 
Armaturstommar: 

• Normalt nedsmutsade 
- Dammsug med mjukborste. 
- Torka med lätt fuktad allrengörningsduk med en ljummen pH neutral 
diskmedels- lösning. 

• Hårt nedsmutsade (Fett, Olja) 
- Dammsug med mjukborste. 
- Torka med lätt fuktad allrengöringsdukar med en ljummen 
allrengörningsmedelslösning utan betande eller slipande effekt. 

• Torkning 
- Avtorkning med städskinn eller bomullstrasa. 
- Självtorkning i rumstemperatur. 

Plastkupor: 
• Normalt nedsmutsade 

- Blåses av med tryckluft. 
- Torka med lätt fuktad trasa med en varm pH neutral diskmedelslösning 
max 55⁰C. 

• Hårt nedsmutsade (Fett, Olja) 
- Avblåsning med tryckluft. 
- Torka med lätt fuktad trasa med en varm allrengörningsmedelslösning 
utan betande eller slipande effekt max 55⁰C. 

• Torkning 
- Blåses av med tryckluft. 
- Avtorkning med städskinn eller bomullstrasa. 
- Självtorkning i rumstemperatur. 
 
 

Vid tvättning av blanka ytor (reflektorer och bländskydd) bör följande 
beaktas för ett fullgott resultat: 

• Använd rena bomullsvantar vid hanteringen av delar som skall 
rengöras. 

• Avlägsna partiklar som kan orsaka repor före avtorkning av blanka ytor. 
t.ex. tryckluft, dammvippa. 

• Tvätta med mjuka rena allrengöringsdukar, utan Micro fibrer 
(Micro fibrer kan i vissa fall ge repor) eller bomullstrasor. Byt vatten 
och trasor ofta! 

• Reflektorer kan med fördel torkas lätt med städskinn avsedda för 
blankaytor, 
bländskydd bör däremot blåsas torra med tryckluft. Vid självtorkning kan 
(beroende på vattnets kvalitet) torkfläckar uppstå. Avspänningsmedel 
bör då tillsättas i sköljvattnet. 


