Skötselanvisningar för känsliga interiörer

8. Kristallkronor och prismor

Kristallkronor ger ett stämningsfullt och vackert
ljus. Välputsade prismor förstärker ljuset och ger
en fantastiskt gnistrande effekt men det är tålamodsprövande att damma en kristallkrona eller
prismor på lampor. Man måste till exempel vara
försiktig så att prismorna inte lossnar från sina
fästen och trillar ned och går sönder.
Tänk på säkerheten
• Följ Arbetsmiljöverkets anvisningar om du ska
arbeta på en stege.
• Släck lampan om du ska byta glödlampor.
• Kristallkronor och andra äldre lampor kan vara
ojordade och i övrigt ha gamla och osäkra elsystem. Var försiktig!
• Rotera ljuskronan motsols, men aldrig mer än ett
kvarts varv. Den kan skruvas ur sitt fäste annars.
• Tänk på att vibrationer från till exempel dans,
tung trafik eller annan rörelse kan få prismorna
att lossna.
Damma
• Dra ur eventuella kontakter.
• Lägg ett täcke på golvet under kristallkronan.
Om en prisma råkar falla ned under rengöringen
har den större chans att klara sig.
• Damma försiktigt med en mjuk borste.
Putsa eller rengör på djupet

Fördelen med att ha en specialist som putsar kronan, är att han eller hon också går igenom lampan
och säkrar lösa delar. Specialisten kan också se
om det är något fel med elen.

Tips! Lägg gärna lösa prismadelar i en pryllåda.
Då försvinner inte delarna och specialisten kan
sedan sätta dem på plats igen vid nästa tillfälle
för rengöring.

2010

Anlita en specialist om kristallkronan behöver
putsas ordentligt. En del specialister väljer att
montera ned och rengöra kristallkronan på ett
bord med en filt eller annat mjukt underlag. Andra
föredrar att arbeta på en stege eller få kristallkronan nedsänkt om det går.

På bilden ser vi Karin Bodin på Kristallklart Stockholm
fästa lösa prismor efter rengöringen. Foto: Lisa Nilsen.
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