
 

 
 Stockholm Göteborg Malmö 

Sveavägen 109 Uddevallagatan 2 040-10 39 60 

113 50 Stockholm Redbergsplatsen  
08-623 98 00 031- 86 36 50  

 

Lundia Tätpackning 

 

 

DRIFT OCH SKÖTSELANVISNING 
 
Lundia Tätpackning har normalt sett mycket lång livslängd. Det krävs 
dock att man rengör anläggningen relativ regelbundenhet och att man 

inte belastar systemets drivmekanism på annat sätt än vad den är 
avsedd till. Det går att flytta eller skjuta vagnar framför den vagnen man 

manövrerar men krävs det mer än 100 N (10 kg) radiell kraft i rattveven 
när man startar ska man i stället ta vagn för vagn. Om det ligger lösa 

föremål inne i gången mellan vagnarna kan dessa inte skjutas med 
rattdriften som hjälp. Gången måste vara fri. 
 
Rengöring av hylla och tillbehör 
Normalt räcker det att torka hyllan med en torr trasa. Vid grundligare 
rengöring fukttorkas hyllan med en väl urvriden ren trasa. Tillsätt eventuellt 
några droppar flytande såpa, eller milt rengöringsmedel (handiskmedel) i 

vattnet. Eftertorka med rent vatten och torka sedan torrt. 
 

Fläckborttagning: För bästa resultat bör fläckarna avlägsnas när det är 
färska. Använd en miljöanpassad nafta (t.ex Alifat Nafta) vid svåra fläckar. 

Eftertorka med rent vatten, och torka sedan torrt. 
 

Rengöring av tätpackningens golv och tröskelplåt 
Ett relativt rent golv behöver bara dammsugas. Vid grundligare rengöring 

fukttorkas golvet med en väl urvriden trasa. 
 

Grus och smuts är alla golvs ovän. Ha därför en ordentlig dörrmatta både 
utanför och innanför ytterdörren. 

 
Rengöring av kedjan och fack för styrlager 
Styrräls med kedjan och fack för styrlager dammsuges. 

Kontrollera att det inte finns några lösa föremål i facken för kedjan och 
styrlagret. 

 
Kedjor 
Kedjorna skall inte smörjas. 
 

Arkivalier /Gods / Materiel 
Kontrollera att inget gods sticker ut utandför hyllgavlarna, och att inget finns 

kvar i gång som skall slutas.  
Efterstäva alltid att fylla vagnen så jämnt som möjligt, både breddmässigt och 

längdmässigt.  En jämnt belastad vagn får sin tyngdpunkt i mitten vilket 
förhindrar ojämn gång och tipprisk. 

 
Om Ni upptäcker fel 
Rapportera omedelbart felet till Lundqvist Inredningar så att felet kan 

åtgärdas innan det förvärras. 

 

 

 


