
Underhåll av 

ROSTFRITT 
STÅL

Kan rostfritt stål rosta?
Ja – men det kan alltjämt undvikas…

Det är ett utbrett missförstånd att rostfritt stål inte rostar. 
Allt stål kan rosta ,bara mer eller mindre snabbt. Speciellt 

vid utomhusinstallationer blir ditt räcke utsatt för en hård 
prövning i form av skiftande miljö.
Dina stålprodukter blir påverkade av exempelvis skiftande 
väder, surt regn, klor eller salthaltig vattenånga och andra 
saker i din omgivning som du inte ens tänker på. 
Det är fukten i luften i kombination med föroreningar som 
skapar förutsättningarna för att korrosion(rost )skall uppstå. 
Så för att undvika att få rost och andra fula beläggningar på 
stålet så gäller det att hålla det rent.

MATERIALVAL
Easysteels detaljer görs i huvudsak i två kvaliter. 
AISI 304 (A2) lämpar sig för andvändning inomhus  i icke 
korrosiva miljöer.
AISI 316 (A4 syrafast) lämpar sig utomhus , för maritimt bruk 
samt i alla korrosiva miljöer.
Vissa detaljer görs även i Duplex som är ytterligare korro-
sionsbeständigt.
Förutom kvalitet är ytfinish viktigt ur korrosionssynpunkt. På 
en blank yta fastnar det mindre föroreningar än på en slipad 
och det som eventuellt sätter sig där spolas lättare bort av 
regn. Därför rekommenderar Easysteel att man använder 
högblanka produkter på västkusten och i havsnära miljöer.

UNDERHÅLL
Sista momentet i en installation av ett rostfritt räcke är 
alltid rengöring .Fettfläckar från fingrar och matallspån 
från kapning , borrning m.m skall bort.  Använd Easy steel 
underhållsspray E4052 som rengör och skyddar ytan med en 
vattenavstötande och antistatisk film som hindrar salt och 
smuts att fastna.
För svårare föroreningar ta först vår avfettningsspray E4051 
och sprya sedan på underhållssprayen och torka av.
Nu har du ett rent räcke som behöver minimalt med underhåll 
under lång tid framöver.

INOMHUS:
Har man normalt inte bekymmer med beläggningar eller rost. 
Använd en mjuk trasa och ett milt rengöringsmedel.  Du kan 
minska risken för finger avtryck genom att spraya på och 
torka med Easysteel underhållsspray E4052.

UTOMHUS
Luftburna föroreningar och salta vindar ger beläggningar på 
stålet . Gör rent med en mjuk trasa och ett milt rengöring-
smedel  ett par gånger om året eller vid behov. Medel med 
klorid skall inte användas. När fönster behöver putsas så 
behöver räcket det också. Var särskilt uppmärksam på ställen 
där regn inte kommer åt att skölja bort smuts naturligt. Har 
du beläggningar som sitter fast putsa ytan med Scotchbrite. 
Kom ihåg att alltid putsa i slipriktningen. Avsluta med att 
spraya på Easysteel underhållsspray E4052 och torka med en 
ren trasa. 
Stålborstar eller stålull skall inte användas då dessa lämnar 
repor samt spån som sedan blir en grogrund för korrosion.
Har du salt eller rostfläckar på räcket som inte försvinner vid 
normal rengöring  går dessa oftast också enkelt att få bort. 
Tvätta bort lösa föroreningar. Stryk sedan på Easysteels  
Ytrengöringsgele E4051/CL med en svamp eller pensel. Låt 
den verka en eller några timmar. Den innehåller fosforsyra 
och svaga fruktsyror som löser upp föroreningarna utan 
att skada metallen. Du ser när det blir resultat. Skölj då med 
vatten och torka torrt. Upprepa vid behov. Avsluta med att 
spraya på underhållsspray E4052 och torka.
(Underhållssprayen fungerar även bra på kylskåpet och 
spisfläkten.)

Svårare än så här är det inte. Du tvättar din bil, polerar din 
båt, putsar dina fönster. Ge ditt räcke bara en liten omtanke 
så håller det sig vackert  så länge du sköter det.

Har du något speciellt problem eller skador på ditt räcke.  
Kontakta Easysteel så hjälper vi dig att lösa problemet.


