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DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNINGAR FÖR ISOLETT KYL- OCH FRYSRUM 
 
 
Underhåll 
Vägg- och takpaneler skall rengöras regelbundet, använd diskmedel, varmt vatten och en 
mjuk trasa. Använd rengöringsmedel med pH-värden mellan 6-9. 
 
Vid svårare nedsmutsning kan försiktig tvättning med T-Röd utföras. Andra typer av 
lösningsmedelsbaserade tvättmedel får inte användas (om osäkerhet, prova på en begränsad 
yta och efterskölj med vatten).  
 
För att inte fogar skall angripas eller missfärgas är det viktigt att rengöring sker regelbundet. 
 
Rum med golvisolering och golvbeläggning av halksäker plywood får inte spolas med vatten, 
utan endast våttorkas. Högtrycksspolning är olämpligt om inte rummet har byggts för detta 
från början (anpassade fogmassor och ytbeläggning). 
 
Dörrars funktion skall kontrolleras regelbundet och dess mekaniska delar skall smörjas in med 
livsmedelsgodkänt lithium fett. Frysrumsdörrar utrustade med elektrisk karmvärme skall 
funktionskontrolleras, detta görs enklast genom att lägga handen på karmen (där dörrens 
tätningslist landar) skall vara minst ljummen, inte kall. Om isbildning uppstår på dörren skall 
servicepersonal tillkallas för att justera och kontrollera dörren. ISOLETT ServiceCenter 018-14 
59 70 eller Din lokala servicepartner. 
 
Frysrum är utrustade med eluppvärmd tryckutjämningsventil, kontrollera så att denna inte är 
igen isad. Öppna dörren och stäng, ett ”pysande” skall höras från ventilen. Om anläggningen 
är utrustad med instängningslarm skall detta funktionskontrolleras regelbundet, bryt strömmen 
till larmet och tryck in larmknappen i frysen. Larmet skall nu ljuda och drivas av 
batteribackupen. 
 
 
Lagning 
Fogmassor som lossnat eller skadats måste åtgärdas och ersättas med nya. Skär mekaniskt 
bort kvarvarande fogmassa i skarven (var försiktigt så att inte ytskiktet på plåten skadas). 
Torka underlaget rent och torrt. Applicera primer innan fogmassan, använd 
antimögelbehandlad våtrums silikon. 
 
Skador på vägg eller takelement (lackskador) måste omedelbart åtgärdas för att inte 
korrisionskador skall uppstå. Tvätta ytan ren och borsta bort eventuellt rostangrepp, måla med 
polyesterlack för stål, standard kulör är vit RAL9010. Vid stora skador (påkörning av truck 
m.m.) kontakta vårt ServiceCenter för ersättningsmaterial. 
 
För ingrepp i elektrisk utrustning (karmvärme, tryckutjämningsventil, golvvärme, larm) kontakta 
en elektriker.  
 
Vid temperaturproblem lokalisera kylmaskinen och dess serviceföretag, kontakta dem i 
första hand! 
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