PRODUKTINFORMASJON/FDV FOR LINE BADEROMSMØBLER
SEKSJONER, FRONTER og DØRER
Våre seksjoner er bygd opp av fuktbestandige sponplater som er produsert etter EU-norm P3 (V313),
hvilket vil si at de skal tåle spesifikke, gjentatte fukttester med et minimum av svelling. Videre er
platene testet og godkjent i henhold til gjeldende miljø- og tekniske krav. Platene er 16 mm tykke med
en toleransegrense på +/- 0,2 mm, og er på begge sider belagt med melamin. Platene er kantlistet med
0,3–1,0 mm list som er limt med smeltelim med en mykningstemperatur på 115 °C.
10 års garanti mot produksjonsfeil.
SPEIL
Speil er av type floatglass i 4 mm tykkelse med slipte kanter. Festes til vegg med 4 stk. speilklemmer,
hvorav de 2 øvre er fjærbelastet.
10 års garanti mot produksjonsfeil.
BELYSNING, STIKK
Ved montering av lysprodukter skal en benytte godkjent installatør. LINE-serien benytter LEDbelysning, kapslet etter klasse IP44. Tilkobles 220V.
Stikk-kontakt levers som tilleggsutstyr. Tilkobles 220V m/jord, max 16A kurs.
All montering av elektrisk utstyr må følge reglene for våtromssoner.
Alle elektriske komponenter er CE godkjent og har samsvarserklæring iht. gjeldende regelverk.
2 års garanti mot produksjonsfeil.
KUNSTMARMORSERVANTER MED EVERMITE OVERFLATE
Servantene er produsert av mineralpulver/polyesterharpiks og overflaten er beskyttet av gelcoat med
tykkelse på minst 0,5 mm. CMI-kravet (Cultured Marble Institute) til testing er min. 500 sykluser og
tester viser at produktet er uforandret etter 2000 sykluser.
Toleransegrenser (lengdemål) -0 +3 mm.
10 års garanti mot produksjonsfeil.
EMBALLASJE
Produktene leveres i resirkulerbar emballasje som kan leveres til godkjent mottak.

Kontaktinfo: firmapost@bademiljo.no

VEDLIKEHOLD
SEKSJONER, FRONTER og DØRER
Våre baderomsmøbler er produsert i fuktbestandige materialer godt egnet for baderom. Imidlertid er
det viktig at baderommet er godt ventilert. Baderomsmøbler må skjermes mot direkte vannsprut fra
dusj og badekar med egnet skjermvegg/glassvegg. For å unngå fukt-skader, tørk bort vannsøl
umiddelbart etter bruk. Ved rengjøring skal det brukes et mildt rengjøringsmiddel (uten slipemiddel),
og ettertørkes med tørr klut.

BELYSNING, STIKK
Ved skifte av lysrør må det ikke settes inn sterkere lysrør enn det som fulgte med lyskilden.
Ved bruk av stikk-kontakt må man ikke koble til utstyr som trekker mer strøm enn kontakten /
kursen er beregnet for.
SPEIL
Rengjøres med egnet vaskemiddel uten slipemiddel.
Vanlig rengjøringsmiddel for speil kan med fordel brukes.

KUNSTMARMORSERVANTER MED EVERMITE OVERFLATE
Produktene er kvalitetstestet i overensstemmelse med normer fastsatt av Cultured Marble Institute,
Chicago. Produktene må ikke utsettes for syre, ammoniakk, avløpsrens og klorin. Eventuelt søl av
etylalkohol og aceton må skylles vekk snarest mulig (detaljert beskrivelse følger med servanten).
Rengjøres med mildt rengjøringsmiddel. Rengjøringsmiddel som inneholder slipemiddel må ikke
brukes. Dersom en skulle få riper i overflaten, kan servanten poleres med fint bilpoleringsmiddel.
Dersom det oppstår en dypere skade forårsaket av ytre påvirkning, kan din forhandler hjelpe deg med
reparasjonssett.
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