
Vedligeholdelse
En Ruko lås skal have det godt!



Låsespray
Ruko Låsespray er et smøre- og rensemiddel specielt 
udviklet til låse cylindre og som øger låsecylinderens 
funktionssikkerhed og levetid væsent ligt. Låsesprayen 
er klar til brug efter let omrystning. Sprayens plasticrør 
anbringes i nøglehullet, hvorefter sprayknappen holdes 
nede i ca. 1 sekund. Stik nøglen ind og drej et par gange. 
Ruko Låsespray er hurtigtørrende, lugt- og farvefri og 
binder ikke støv og snavs.

Låsefedt
Ruko Låsefedt er ideel til smørring af låsefaller og lign., 
idet fedtet trænger ind i stålets mikroskopiske ujævn-
heder og giver fallen en glat og hård  overflade, der gør 
at døren lukker lettere og mere lydløst. Låsefedt er 
 fugt givende, mindsker korrosion og binder ikke salt.  
Kan også anvendes til smøring af hængsler og lign.

Låsecylindre
Før ibrugtagning skal låsecylinderen smøres med Ruko 
Låsespray. For at bevare cylinderens funktion fremover, 
anbefales at anvende Ruko Låsespray for hver 5.000 
åbninger, dog mindst en gang hvert halve år. I vinter-
tiden på særligt udsatte cylindere, f.eks. gitterportlåse 
og udendørs stålskabe,  anbefales hyppigere foreby-
ggende behandling med Ruko Låsespray for at hindre 
tilfrysning. Til evt. optøning anbefales isopropylalkohol. 
Der må aldrig anvendes grafit, olie eller fedtstof i cylin-
deren.

Hængelåse
Brug Ruko Låsespray i nøglehullet på hængelåsen. Smør 
med Ruko Låsefedt i bøjlehullet og på den flade side af 
bøjlen.

Vigtigt:
Alle Ruko cylindre og hængelåse skal vedligeholdes 
med Ruko  Låsespray for at undgå funktionsproblemer. 
Ruko’s testresultater viser, at ved anvendelse af forkert 
låsespray nedsættes cylinderens funktion betydeligt og 
slitage af  cylinder og på nøglen forøges væsentligt.

Nøgler
Nøgler bør holdes rene for smuds, da det ellers føres 
med ind i cylinderen og virker skadelig på mekanismen.
Rengør af og til nøglen. Nøgler til CLIQ system inde-
holder elektronik og nøglerne er ikke vandtætte. Hvis 
nøglen bliver våd, fjernes batteriet og nøglen tørres ved 
stuetemperatur.

Nøgleordet er sikkerhed



Pudsning
Produkter med overflade af krom, rusfrit look eller rust-
frit stål kan aftørres med en fugtig klud, evt. med sæbe. 
Produkter af lakeret messing aftørres med en fugtig 
klud. Produkter af  ulakeret messing kan pudses med 
pudsecreme uden slibemiddel. På  messingcylindre må 
nøglen indsættes, mens pudsning foregår, for at hin-
dre pudsecreme i at trænge ind i cylinderen. Nøglen 
aftørres omhyggeligt bagefter.

Overmaling af cylindre og andre produkter med  
bevægelig mekanisme må ikke finde sted.

Ruko-Line dørgreb
Nålelejet i Ruko-Line dørgreb er smurt fra fabrikken  
og kræver ikke yderligere smøring.

Døråbnere og dørlukkere
For at opnå optimal funktion skal døråbnere og dør-
lukkere tjekkes  jævnligt. Døren skal lukke helt, men ikke 
med for stor kraft; døren må ikke banke i og ej  
heller støde på væg eller lignende ved åbning. Låsen 
skal være låst op før døråbneren åbner døren. Dørstop 
skal monteres.

Låsekasser, motorlåse og låsekasser  
med magnetkontakt 
Låsene er klar til brug; de indvenlige dele skal ikke 
smøres. Derimod  anbefales det at smøre fallen for hver 
5000 åbninger, dog mindst en gang hvert halve år med 
Ruko låsefedt. BEMÆRK! Brug ikke låsespray i låse-
kasser og motorlåse.

Karmoverføringen beskytter kabler til motorlås og 
lignende i overføringen mellem dør og karm. Kontrollér 
at karmoverføringen er hel, at den er  fastgjort på fors-
varlig vis og at den ikke har skarpe knæk. Derudover skal 
karm overføringen hænge frit uden at komme i forbind-
else med omgivende ting.

El-slutblik
De bevægelige dele af el-slutblikket smøres med Ruko 
Låsefedt for hver 5.000 åbninger, dog mindst en gang 
hvert halve år.

Kortlæsere og tastaturer
Disse kan rengøres med en fugtig klud. Læsehovedet 
renses to gange med et rensekort. I udsatte miljøer kan 
det være nødvendigt at rense  læserhovedet oftere.
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Ruko A/S
Marielundvej 20
2730 Herlev

Tel: 44 54 44 54

Fax: 44 54 44 44
e-mail: ruko@ruko.dk
www.ruko.dk

Gennem 75 år har Ruko været Danmarks førende 
 leve randør af låse og nøgler. Med udgangspunkt i denne 
 position er Ruko i dag totalleverandør til låse- og sikrings-
markedet med et bredt sortiment af produkter og 
service ydelser, der kan medvirke til en effektiv sikring af 
boliger, institutioner og erhvervsbyggerier.

Ruko satser målrettet på levering af kvalitetsprodukter 
til højsikkerhedsmarkedet i et flot og funktionelt design 
produceret og markedsført med respekt for menneske-
lige ressourcer og miljøet. Ruko har et tæt samarbejde 
med sine forhandlere, der løbende bliver uddannet i 
Ruko’s store produktsortiment.

Få yderligere oplysninger på www.ruko.dk eller  kontakt 
os via telefon eller e-mail.
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