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Rostfritt stål i hemmet

Rostfritt stål används till de inre delarna av

hemmets tvättmaskiner, diskmaskiner och

torktumlare och det är den inbyggda korro-

sionshärdigheten och de hygieniska egens-

kaperna som gjort att detta stål blivit standard. 

För hushållsartiklar som används i kontakt

med livsmedel har konsumenterna idag

samma höga krav på funktion, kvalitets-

säkerhet och hygien som de som gäller för

restaurangkök eller inom livsmedelsindustrin.  

Det finns alltså många skäl varför rostfritt stål

används särskilt mycket i hemmen.

Rostfritt stål är hygieniskt

Den hårda metalliska ytan försvårar för

bakterier att få fäste och överleva.

Rostfritt stål är helt neutralt mot

födoämnen

Smak och utseende påverkas ej — även efter

kontakt med aggressiva, sura beståndsdelar

i frukt och grönsaker. En informativ och

underhållande broschyr om några av våra

mest delikata och hälsosamma födoämnen,

deras historia och den roll det rostfria stålet

spelar i deras framställning, kan beställas på

vår hemsida: ”Hälsosam mat med rostfritt

stål” (Healthy Eating with Stainless Steel).

© Euro Inox 2002 www.euro-inox.org · 1



Rostfritt stål är lätt att göra rent

Rostfritt stål kan hållas i kondition som nytt

under årtionden med ett minimum av skötsel.

En koncentrerad beskrivning: ”Rengöring av

rostfritt stål i hemmet” (Cleaning of Stainless

Steel in the Home) kan också beställas på

hemsidan.

Rostfritt stål är slitstarkt

Diskbänkar och kokkärl av rostfritt stål tål

både stötar och slitage.

Rostfritt stål har ett inbyggt självläkande

ytskydd

Orsaken till att rostfritt stål har en så god

korrosionshärdighet är dess så kallade

”passiva ytskikt”, som bildas på stålet. Detta

lager har en självläkande skydds-mekanism:

(Self-Repair Mechanism), som är orsaken till

den enastående långa hållbarheten.

Rostfritt stål är vackert

Eftersom det är mera formbart än många

andra metalliska material är det ett favorit-

material hos framgångsrika designers. Det

finns en mängd  dekorativa utföranden från

högglanspolerat, präglat i olika mönster till

matt. I Euro Inox ”Vägledning om ytutföranden

hos rostfritt stål” (Guide to Stainless Steel

Finishes) finns en översikt av de ytor som

normalt används inom arkitekturen.
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Rostfritt stål är miljövänligt

De material som används inom hemmet kan

sägas reflektera användarens inställning. En

ökad miljömedvetenhet har medfört ökad

användning av rostfritt stål. Det är faktiskt så

att detta statusfyllda material tillverkas i

huvudsakfrån rostfritt skrot. Den återcirkulerade

andelen i allt tillverkat rostfritt stål är i

genomsnitt 70%. Eftersom det innehåller

värdefulla råmaterial, skiljer man det rostfria

skrotet från allt övrigt metallskrot. Efter stålets

långa användningstid tar man systematiskt

vara på det för återcirkulation. Se mera detaljer

om detta under rubriken ”Hälsa, säkerhet och

miljö” (Health, Safety and Environment).
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