
LEGO® Education 
Riktlinjer för hygien
Vi väljer högkvalitativa material till våra LEGO® 
och DUPLO® delar för att ge barn en så säker och 
bra inlärningsupplevelse som möjligt. För att 
hjälpa lärare att följa de senaste lokala riktlinjerna 
för rengöring och desinfi cering av klassrum och 
läromedel har vi utvecklat följande riktlinjer.

 Innan du rengör dina LEGO® delar, följ den 
lokala barn- och utbildningsförvaltningens 
och/eller hälso- och miljöskyddskontorets 
riktlinjer för rengöring och desinfi cering av 
klassrumsmaterial.

 Var noga med att ta isär alla LEGO delar 
innan du rengör dem. Delar som sitter ihop 
kommer inte att rengöras eff ektivt. Elektronisk 
hårdvara bör rengöras separat.

 Rengör dina LEGO delar genom att använda 
en mjuk trasa, eller svamp, med tvål och 
vatten som inte är varmare än 40 °C.

 Vid desinfi cering av elektroniska delar 
(t.ex. hubbar, motorer, sensorer): använd 
engångsservetter, eller en mikrofi berduk, med 
desinfektionsmedel för att noggrant torka alla 
utvändiga ytor. 

 Var noga med att inte dränka eller spreja 
elektroniska hårdvaror med något fl ytande 
medel. Torka istället försiktigt av hårdvarorna 
vid rengöring.

 Undvik att lägga LEGO delar eller hårdvaror i 
tvätt- eller diskmaskinen. Torka inte delarna i 
ugnen, mikrovågsugnen eller med en hårtork. 
Delarna bör inte utsättas för temperaturer 
över 60 °C.

 Koppla alltid bort alla sensorer och motorer 
från elektroniska hårdvaror och alla 
strömkällor före rengöring.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL
Desinfektion av leksaksytor kräver alkohol eller blekmedel. I de fl esta fall blir LEGO® delar som torkas med alkoholbaserade 
desinfektionsmedel eller blekmedel skadade, men det är inte möjligt att förutse eff ekterna av frekvent exponering för alla typer av 
desinfektionsmedel. Användning av desinfektionsmedel kan potentiellt skada dekorationer, göra genomskinliga LEGO delar oklara eller 
orsaka sprickor. Av säkerhetsskäl rekommenderar vi alltid att inspektera leksaker för att upptäcka sprickor och ta bort delar som har spruckit.
 
För mer hjälp med din LEGO Education klassrumslösning, besök https://education.lego.com/en-us/support
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