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Rengøring af Sugearmen

1.  Skærme

Polypropylen (PP) tåler næsten alle gængse rengøringsmidler samt rengøring med  
almindelig husholdningssprit. Vi anbefaler derfor at rengøre de enkelte dele i opvaske-
middel eller andet almindeligt rengøringsmiddel. Da polypropylen (PP) og PETG ikke 
bør udsættes for temperaturer over 90°C, må de forskellige dele ikke autoklaveres.

Ved almindelig rengøring vaskes skærmen ren i opvaskemiddel eller andet almindeligt ren- 
gøringsmiddel. 

Ved intens rengøring gælder det for PP- og PETG-skærmene, at de ikke bør udsættes for tempe-
raturer over 90°C. Men som nævnt tåler skærmene aftørring med almindeligt husholdningssprit.

2.  Lukkeleddet

3. O-ringe

4. Hyppighed

Ved almindelig rengøring vaskes lukkeleddet rent i opvaskemiddel eller andet almindeligt 
rengøringsmiddel. Det kan være en ide at skille lukkeleddet ad ved at skrue den ene fingerskrue 
af siden på leddet og trække gevindstagen ud, så de to leddele kan tages fra hinanden. Derved 
bliver det muligt at rengøre O-ringen som beskrevet nedenfor.

Ved intens rengøring er det nødvendigt at skille lukkeleddet helt ad. Vær ekstra opmærksom 
på at samle leddet og montere dette rigtigt igen. Teflonskiverne er meget vigtige at få på igen 
ved de store fingerskruer på siden af leddet. Når leddet sættes på sugearmen igen, skal de små 
fingerskruer vendes fremad og spjældvingen mod højre. Vendes lukkeleddet forkert, vil spjældet 
ikke lukke tæt.

O-ringene er i polyethylen (PE) og vedligeholdelsesfrie. Olie eller anden form for fedtstof på 
O-ringene vil mindske friktionen mellem O-ring og anlægsfladerne og bevirke, at sugearmen 
ikke kan holde den ønskede arbejdsposition. Er sugearmene monteret i et arbejdsmiljø, hvor 
dette ikke kan undgås, anbefaler vi hyppig rengøring af O-ringene. Hertil kan en fortynder som 
Acetone eller lignende kemikalie benyttes. For at kunne rengøre O-ring og anlægsflader er det 
nødvendigt at skille leddet ad.

Hvor hyppigt det er nødvendigt at rengøre sugearmen afhænger af den forurening, sugearmen 
fjerner og det miljø, den sidder i.

Generelt vil det dog være nødvendigt at rengøre skærm/rørstuts og lukkeled hyppigere end det 
er nødvendigt at rengøre A-røret.

Et godt råd er at holde øje med tilsmudsningen, ved jævnligt at afmontere skærmen og kigge op 
i lukkeleddet. Når lukkeleddet afmonteres for rengøring, så tag et kig op i B-røret og vurdér.

Er sugearmen placeret i et arbejdsmiljø, hvor der er strenge regler til hygiejnen, bør rengøringen 
af sugearmen systematiseres og planlægges.
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