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Rekonditionering av Gripo Alu 

Tvättmedel= rengöringsmedel med pH 6 som inte repar. Rengör inte produkten med 
maskindiskmedel, klorin eller aceton.  

Alla delar kan tvättas med vanliga rengöringsmedel i max. 60 °C. Undvik starka lösningsmedel.  

Desinfektion = spritlösning eller motsvarande.  

Sänk inte ner produkten i vatten eller i andra vätskor. 

Torka av produkten med en fuktig trasa med tvättmedel, torka efter med en trasa med enbart vatten 

och torka torrt efteråt. Därefter desinficering.  

Kontrollera gummilisterna på golv- och takplatta. Rengör med spritlösning.   

Efter rengöring måste alla delar vara helt torra innan de monteras. 

Gör likaledes med alla tillbehör till Gripo Alu. 

Innan en Gripo-stång återanvänds så bör man kontrollera så att inte stångens metall har blivit skadad 

någonstans. 

Montera upp stången mot ett stadigt tak och låt den stå monterad någon dag för att kontrollera att 

inte den röda markeringen kommer fram. 

 

Om stången varit monterad ett flertal gånger så kan man dra isär de båda rören och göra en 

ytterligare inspektion: 

I botten på det inre röret finns en expanderhylsa, kontrollera så att den svarta plasten är hel. Och 

under snabbkopplingen finns 2 st fodringar. Dessa skall vara utan åverkan. 

Var mycket noggrann vid ihopsättning av de båda rören. Under snabbkopplingen i överdel på yttre 

rör, finns de båda fodringar som måste vara hela och klackarna på deras nedre del skall placeras i 

mellanrummet inre rör – expanderhylsa för att kunna skjuta ihop rören på ett korrekt sätt.  

Kontrollera även en liten sprint som håller fotpedalen på plats (yttre rör). Den kan krypa ur sin plats 

om stången monterats upprepade gånger. 

 

Underhåll: Livslängden på gasfjädern förlängs om stången spänns upp minst två gånger per år. 

 

Återvinning/Material:   Stång = Aluminium, Svarta plastdelar = PA6, Vita gummiringar =
 Gummi. 

Andra delar = Stål, koppar och aluminium. 

Alla delar ska återvinnas enligt lokala bestämmelser. Kontakta din lokala återvinningscentral.
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