BADEVÆRELSE
I dette afsnit kan I finde generelle oplysninger og gode råd om vedligeholdelse og pleje
af lejlighedens badeværelse. Badeværelset er en badekabine fra Badelement. Korrekt
vedligeholdelse af badeværelset samt inventaret, følg leverandørens anvisninger i
bygningsdelskortet sidst i afsnittet.

VANDLÅSEN I SKAB
Vedligeholdelse:
Vandlåsen under vasken på badeværelset skal vedligeholdes på følgende måde efter
behov:
 Sæt en spand eller lignende under vandlåsen (A).
 Skil herefter vandlåsen ad ved at løsne ringen (B) over
vandlåsen (A).
 Rengør vandlåsen med lidt sæbe og en fugtig klud, hvorefter
B
A
den skylles grundigt, tørres efter og genmonteres.
 Test at vandlåsen er tæt inden spanden fjerens igen.
OBS Vær omhyggelig med at få placeret pakningerne rigtigt igen (vandlåsen bør dagligt
efterses for utætheder således at der ikke opstår skader på inventaret).
Ved jævnlig anvendelse af gummisvupper vil der undgås mange af de kendte
problemer med tilstopning. Dette skal gøres mindst en gang om året.

Rengøring:
Til jævnlig rengøring kan der anvendes en almindelige gummisvupper. Fold en klud og
hold den for overløbshullet, fyld vasken med vand og giv svupperen et par stød. Det vil
løsne meget af det skidt, der sidder i vandlåsen.
OBS Brug ALDRIG ridsende svampe, skurepulver eller opløsnings- og syreholdige
rensemidler som indeholder eddikesyre, da det ødelægger overfladen.

GULVAFLØB SAMT VANDLÅS
Vedligeholdelse:
Ved rengøring af gulvafløbet i brusenichen gøres følgende:






A

Løft den øverste rist(A) af.
B
Tag fat i håndtaget(B) på trævlesien og løft den op af
afløbsarmaturet.
Rengør delen (C) med en blød klud eller børste dyppet i lunken
sulfovand eller anden almindelig sæbe.
C
Rist og armatur skal poleres i samme retning som stålet er
slebet.
Placerer det igen og vær sikker på at (C) er placeret rigtig i afløbet.
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Hvis I oplever at der kommer dårlig lugt fra afløbet kan det skyldes, at vandlåsen ikke er
helt nede i sit leje, eller fordi den ligger skævt. En anden årsag kan skyldes, at vandlåsen
er tom. Dette løses ved at hælde vand deri.

Rengøring:
Afløbet skal jævnligt rengøres, da det sikrer, at afløbssystemet holder længere og
fungerer optimalt.
OBS Brug IKKE ståluld eller stærke rengøringsmidler da det kan ødelægge overfladen på
gulvafløbet.

GULVVARME
Regulere temperaturen:
På badeværelset er der gulvvarme, og for at regulere
gulvvarmen skal man indstille temperaturen på termostaten (se
billede til højre), som er placeret på væggen i badeværelset.
Man kan skrue op for temperaturen ved at dreje op - drejes
den ned sænkes temperaturen.

+



Tildæk ALDRIG termostaten. Sidder den skjult f.eks. bagved et
håndklæde eller lignede vil den ikke kunne registrere rummets temperatur rigtig.
OBS Der kan gå op til 24 timer før temperaturen har reguleret sig. Er der ikke sket noget
efter 24 timer kan det skyldes, at rummet allerede har den ønskede temperatur, som
termostaten er sat på.
Rengøring:
Termostaten kan rengøres med en hårdt opvredet klud med sæbevand, tør efter med
en tør klud. Brug ALDRIG skuremidler, alkohol, opløsnings- eller blegemidler da det kan
skade radiatortermostaten.

SPOTS
Vedligeholdelse:
Spotsene kræver ingen vedligeholdelse udover at
skifte pære, når det er tid. Se her vejledningen til
hvordan spots i badeværelset skiftes:
Ved skiftning af pære gøres følgende (se også billede til
højre):
 På beskyttelsesglasset er der tre punkter (A) som
man kan tage fat i og dreje glasset i urets retning
for at løsne.
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Hold fast i pæren (B) og drej den i urets retning for at få den løsnet fra fatningen
(C).
For at få beskyttelsesglasset af pæren hold beskyttelsesglasset med den ene
hånd, løft pæren op, og træk den ud (træk i modsat retning af låsen til pæren (D)).
Sæt en ny pære i beskyttelsesglasset ved modsat bevægelse.
Pærens fatningsben (E) sættes op i fatningens huller (F) og drej mod uret.
Tag fat i de tre punkter (A) på beskyttelsesglasset, skub den op og drej mod urets
retning for at låse den.
Tjek at beskyttelsesglasset sidder plan med resten af den enkelte spot og loftet.

OBS Hvis lyset lige har været tændt kan pæren godt være en smule varm.
Der anvendes LED pærer i spottene, og det er KUN LED pærer der må anvendes.
Sættes der en halogenpære i, kan det medføre en varmeudvikling som vil smelte og
ødelægge pærefatningen, og i værste tilfælde kan der opstå brand.
Derfor er det lejerens ansvar, at der KUN anvendes LED pærer i spots.

Rengøring:
Spots rengøres med en blød klud med lidt vand, HUSK at tørre efter.

KLINKER OG VÆGFLISER
Vedligeholdelse:
Vedligeholdelse af klinkerne og fliserne sker via regelmæssig rengøring.
Rengøring:
Den regelmæssige rengøring af gulvet kan gøres med en støvsugning. Pletter kan oftest
rengøres med en hårdt opvreden klud.
Ved rengøring med rengøringsmiddel henvises til leverandørens anvisninger i
bygningsdelskortet.
Der anbefales en ugentlig rengøring af klinkegulvet og vægfliserne i brusenichen.

GENERELT RENGØRING
For at gøre rengøring af badeværelset lettere og nemmere er her et par gode råd:





Efter hver rengøring skal der skylles efter med rent koldt vand for at være sikker
på, at alle rester af rengøringsmidlet er fjernet helt.
Rester af kropsplejemidler (sæbe, shampoo, brusegele, babyolie osv.) kan
medføre skader på komponenterne (bruseren, blandingsbatteriet osv.), fugerne
og klinkerne/fliserne. Derfor anbefales det at skylle efter med vand efter brug.
Efter hvert brusebad anbefales det at tørre komponenterne (bruseren,
blandingsbatteriet osv.), fugerne, klinkerne/fliserne samt glasvæggen over med
f.eks. et håndklæde for at undgå kalkaflejringer.
Side 14 af 36

Begynder brusehovedet at lave ujævne stråler (er utæt, eller giver mindre mængder af vand), er
det tegn på at brusehovedet er kalket til. For at mindske kalkaflejringerne kan man under
et bad (en gang imellem) gnubbe stråledyserne med fingrene, således at den kalk der
sidder i dyserne smuldres og fjernes.
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Drift- og vedligeholdelsesmanual for:

Jubliæumshuset

– din badekabine leverandør

Tillykke med dit nye Badeværelse..!
Bad Element ApS er din præfabrikerede badekabine leverandør med mere end 30 års erfaring.
Vi råder over produktionssteder i Polen, hvor badekabiner af høj kvalitet bliver produceret
– med kvalitetskontrol fra Danmark. Badekabinerne lever op til de danske og europæiske standarder og normer.
Din faste kontakt og service foregår naturligvis fra Danmark, hvor du vil få den nødvendige tekniske vejledning.
Vi ligger vægt på høj håndværksmæssig kvalitet udført i gode materialer og konstruktioner med lang levetid.
Måtte du have spørgsmål der ikke er besvaret i denne manual, er du altid velkommen til at kontakte os.

God fornøjelse...
Kent Boholdt Larsen
Projektkoordinator
Bad Element ApS
Levysgade 14, stuen
DK-8700 Horsens
T. +45 7626 9600
F. +45 7626 1207
info@badelement.dk
www.badelement.dk

Denne manual indeholder:
1. Badekabine tegninger
2. Badekabine specifikationer
3. Bygningsdelskort

Om denne brugermanual

Speciﬁkation:
Specifikation: Type 01-00 og 11-00
Overflader
Gulvfliser
Fa. Rako, type Color Two, 198 x 198mm, farve lysegrå, RAL 8500, nr. GAA1K112.
Fuge, fa. PCI, farve lysegrå nr 23.
Sokkelflise: Skåret gulvflise.
Vægfliser
Fa. Rako, type Color Two, 198 x 198mm, farve mat hvid, RAL 9016, nr. GAA1K023.
Fuge, fa. PCI, farve lysegrå nr 23.
Fliseliste, fa. Salag, plast, farve hvid.
Malede vægge
Øvrige vægge beklædt med filt og malet hvid med forhøjet glans.
Malet loft
Loft udføres i letbeton og færdigmales hvid med forhøjet glans.
Gulvafløb
Alm. Gulvafløb
Type 01-00: Gulvafløb, fa. Jafo, type 86, ø50 mm vandret udløb, gulvrist 200 x 200 mm, vvs nr. 153480.050.
Type 11-00:Gulvafløb, fa. Jafo, type PBL 50 UMP, ø50 mm lodret udløb, gulvrist 200 x 200 mm, RSK nr.
7113179+7133920.
WC
Hængekloset med høj cisterne
Væghængt toilet, fa. Aqualux Skagen, hvid, vvs nr. 613175060.
Toiletsæde, fa. Skagen, hvid m. softclose, ultra slim, vvs nr. 615386.500.
Cisterne fa. F. Grohe, type GD2, 3/6 liter skyl. Indbygningscisterne med tilslutningsstykke for pex rør. Grohe nr.
38989 000.
Betjeningsplade, fa. F. Grohe type Skate Air, 2-skyls, hvid, lodret montage, Grohe nr. 38505 SH0.
Håndvaskarrangement
Badekabine speciﬁkation

Speciﬁkation:
Håndvask med bordplade og underskab
Bordplade, komposit type Pure White, poleret m. poleret hul for vask. 510x1113 mm.
Underlimningsvask oval, type Tea - model 205.
Vaskeskab med dobbelt låge og indsats i bund, type KP hvid, HTH B100000, én hylde med
udskæring+metalskurtr.
Greb: Shape 128 mm. 2 stk, monteret lodret.
Universalvandlås m. stuts for VM, 1 1/2” x 40 mm, hvid 188895.040.
Tilslutningsrør med to studser PP, 1 1/2”-40 mm. vvs nr. 188687.040.
Geberit PP slangeforskruning, Y stykke dobbelt. Geberit nr. 152.767.11.1
Roset, konisk, høj, hvid, 40 mm, vvs nr. 750332.011.
Arcofix stopventil,1/2” x 10 mm m/omløber, lang model, forkromet, vvs nr. 744388.126.
Blandingsbatteri til håndvask
Blandingsbatteri til håndvask, fa. F. Grohe type Eurosmart, etgrebsbatteri m. løft op, Grohe nr. 33265002.
Bruseplads
Brusebatteri med brusesæt
Blandingsbatteri til brus, fa. Grohe type Grotherm Nordic, Grohe nr. 34587000.
Brusesæt, fa. F. Grohe type Tempesta 100, længde 600 mm, Relexaflex bruserslange 1750 mm Grohe nr.
27853001.
Forskruning Excentrisk 85 mm. 3/4”-1/2”, m. afspærring, m. roset 70 mm, vvs nr. 728618.994.
Udstyr
Løst udstyr
Spejl. Oplimet, 1216mm x bordpladens længde.
Gardinstang, fa. Lissau type A30, loftmonteret, hvid.
Toiletpapirholder, rustfri poleret.
Håndklædekrog, rustfri poleret, Rondo 16 m. plade. 4 stk
Dørstop m. hvid gummi, slebet rustfri stål, 90 mm.
Bruseafskærmning
Badekabine speciﬁkation

Speciﬁkation:
Glasskærm, 8 mm klar hærdet glas, 606 x 2265 mm.
U skinne 30mm x glasvæg bredde i top og bund, profil lukke i ende med alu endestykke. F3B-650
Varmeinstallation
Termostatregulering i skakt
Gulvvarme: Vandbaseret, 15 mm Pex rør, varenr. 08 7215 100.
Regulering af gulvvarme med rumtermostatstyring, termomotorventil og returventil fra Neotherm, fremløbsledning afsluttes med overlængde i skakt, pex rør er uisoleret. Returledning tilsluttes med 3/4” gevind direkte på
returventil. Termomotor forindstilles på 4, ønskes anden indstilling skal denne udføres af vvs-entreprenør på
byggeplads.
Vandinstallation
Installation med fordeler rør
Vandinstallation: Pex rør-i-rør system udført i 16 x 2,2, 25/20 mm hhv. hvid/blå og hvid/rød, fa. Uponor type
1083672/1083673. .
Pex koblingsdåser i plast, fa. Uponor type Smart Aqua Plus, PPSU 16 RP 1/2”.
Fordelerrør i plast, fa. Uponor type Aqua Plus Q&E vvs. 87606104, med Uponor Aqua Plus adapter PPM 3/4”
tilslutning vvs. 87607756. Pexrør isoleres frem til fordelerrør. Fordelerrør er isolerede med Uponor Aqua Plus
kappe vvsnr. 046269310. VVS installatør tilslutter badekabinen på Adapter PMM 3/4”. Der må ikke fastholdes
på fordelerørskappe ved tilslutning.
Isolering af vandledning: Koldt vand, fa. Eurobatex Halogenfri, 13 mm/28 mm.
Isolering af vandledning: Varmt vand, fa. Eurobatex Halogenfri, 19 mm/28 mm.
Vaskemaskineinstallation
Vandtilslutning for VM under bordplade.
Ventilation
Central udsugning med ventil
Udsugningsventil, fa. Trox, inkl. ramme, LVS/Ø100. Ventilationskanaler over loft er medtaget inkl. indsugningskanaler med isolering, iht. ingeniørprojekt.
El
El materiel færdigmontage
Rumafbryder: Udvendig ved dør, tomrørsinstallation medtaget.
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Speciﬁkation:
Eltilslutning for lys i udvendig dåse
Eltilslutning for VM/TT via oprul 5G2,5mm2 i skakt
Stikkontakt fa. LK type Fuga, 1 modul 2-pol med jord, hvid, nr. 501D6011. Ved vask.
Stikkontakt fa. LK type Fuga, 1,5 modul 2-pol med sidejord, hvid, nr. 501D6661. 2 stk i skab
Ramme fa. LK type Fuga Soft, 1 modul, hvid, nr. 560D6010.
Ramme fa. LK type Fuga Soft, 1,5 modul, hvid, nr. 560D6015. 2 stk
Monteringsramme, fa. LK type Fuga, 1 modul, nr. 560D0010.
Monteringsramme, fa. LK type Fuga, 1,5 modul, nr. 560D0015. 2 stk
Belysning
Indbygningsspot, gu10 downlight, V1214B-WH, kipbar, hvid. Inkl. dæmpbar LED pære, fa. Osram, 5,5W GU 10,
parathom par 16, 36 gr.4 stk
Diverse
Dør
Dør er ikke medtaget.
Dørkarm er ikke medtaget.
Bundstykke er ikke medtaget.
Montageskinner
Montageskinne, fa. MEFA Nordic, type Stex 35/20, længde max. 2000 mm.
Hængelås og presenning
Udvendige vægge
Synlige udvendige vægge er filtset fra fabrik. Synlige vægge er ført til 20 mm fra underkant dæk. Max. badekabinehøjde 2830 mm. Ingen overvæg i Niv.00.
Isolering under badekabine
Isolering under badekabine: 35 mm polythanisolering, lambda 22, ca. 150 mm massiv randzone under vægge.
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Speciﬁkation:
Specifikation: Type 02
Gulvfliser
Fa. Rako, type Color Two, 198 x 198mm, farve lysegrå, RAL 8500, nr. GAA1K112.
Fuge, fa. PCI, farve lysegrå nr 23.
Sokkelflise: Skåret gulvflise.
Vægfliser
Fa. Rako, type Color Two, 198 x 198mm, farve mat hvid, RAL 9016, nr. GAA1K023.
Fuge, fa. PCI, farve lysegrå nr 23
Fliseliste, fa. Salag, plast, farve hvid.
Malede vægge
Øvrige vægge beklædt med filt og malet hvid med forhøjet glans.
Malet loft
Loft udføres i letbeton og færdigmales hvid med forhøjet glans.
Gulvafløb
Alm. Gulvafløb
Gulvafløb, fa. Jafo, type PBL 50 UMP, ø50 mm lodret udløb, gulvrist 200 x 200 mm, RSK nr. 7113179+7133920.
WC
Hængekloset med høj cisterne
Væghængt toilet, fa. Aqualux Skagen, hvid, vvs nr. 613175060.
Toiletsæde, fa. Skagen, hvid m. softclose, ultra slim, vvs nr. 615386.500.
Cisterne fa. F. Grohe, type GD2, 3/6 liter skyl. Indbygningscisterne med tilslutningsstykke for pex rør. Grohe nr.
38989 000.
Betjeningsplade, fa. F. Grohe type Skate Air, 2-skyls, hvid, lodret montage, Grohe nr. 38505 SH0.
Håndvask med bordplade og underskab
Bordplade, komposit type Pure White, poleret m. poleret hul for vask. 510 x836 mm.
Underlimningsvask oval, type Tea - model 205.
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Speciﬁkation:
Vaskeskab med dobbeltlåge type KP mono hvid, HTH B080000, 800 mm med indsats i bund, én hylde med
udskæring.
Greb: Shape 128 mm. 2 stk, monteret lodret.
Pungvandlås, krom, 1 1/4” x 32 mm, vvs nr. 750001.010.
Afgangsrør, Krom 32 mm - 300 mm, vvs nr. 750115.010.
Roset, konisk, høj, krom, 32 mm, vvs nr. 750335.010.
Arcofix stopventil,1/2” x 10 mm m/omløber, lang model, forkromet, vvs nr. 744388.126.
Blandingsbatteri til håndvask
Blandingsbatteri til håndvask, fa. F. Grohe type Eurosmart, etgrebsbatteri m. løft op, Grohe nr. 33265002.
Bruseplads
Brusebatteri med brusesæt
Blandingsbatteri til brus, fa. Grohe type Grotherm Nordic, Grohe nr. 34587000.
Brusesæt, fa. F. Grohe type Tempesta 100, længde 600 mm, Relexaflex bruserslange 1750 mm Grohe nr.
27853001.
Forskruning Excentrisk 85 mm. 3/4”-1/2”, m. afspærring, m. roset 70 mm, vvs nr. 728618.994.
Udstyr
Løst udstyr
Spejl. Oplimet, 1216mm x bordpladens længde.
Gardinstang, fa. Lissau type A30, loftmonteret, hvid.
Toiletpapirholder, rustfri poleret.
Håndklædekrog, rustfri poleret, Rondo 16 m. plade. 4 stk
Dørstop m. hvid gummi, slebet rustfri stål, 90 mm.
Varmeinstallation
Termostatregulering i skakt
Gulvvarme: Vandbaseret, 15 mm Pex rør, varenr. 08 7215 100.
Regulering af gulvvarme med rumtermostatstyring, termomotorventil og returventil fra Neotherm, fremløbsledning afsluttes med overlængde i skakt, pex rør er uisoleret. Returledning tilsluttes med 3/4” gevind direkte på

Badekabine speciﬁkation

Speciﬁkation:
returventil. Termomotor forindstilles på 4, ønskes anden indstilling skal denne udføres af vvs-entreprenør på
byggeplads.
Vandinstallation
Installation med oprul
Vandinstallation: Pex rør-i-rør system udført i 16 x 2,2, 25/20 mm hhv. hvid/blå og hvid/rød, fa. Uponor type
1083672/1083673.
Pex koblingsdåser i plast, fa. Uponor type Smart Aqua Plus, PPSU 16 RP 1/2”.
Isolering af vandledning: Koldt vand, fa. Eurobatex Halogenfri, 13 mm/28 mm.
Isolering af vandledning: Varmt vand, fa. Eurobatex Halogenfri, 19 mm/28 mm.
Ventilation
Central udsugning med ventil
Udsugningsventil, fa. Trox, inkl. ramme, LVS/Ø100.
Rumafbryder: Udvendig ved dør, tomrørsinstallation medtaget.
Eltilslutning for lys i udvendig dåse
Stikkontakt fa. LK type Fuga, 1 modul 2-pol med jord, hvid, nr. 501D6011. Ved vask.
Ramme fa. LK type Fuga Soft, 1 modul, hvid, nr. 560D6010.
Monteringsramme, fa. LK type Fuga, 1 modul, nr. 560D0010.
Belysning
Indbygningsspot, gu10 downlight, V1214B-WH, kipbar, hvid. Inkl. dæmpbar LED pære, fa. Osram, 5,5W GU 10,
parathom par 16, 36 gr.4 stk
Udvendige vægge
Synlige udvendige vægge er filtset fra fabrik.
Max. badekabinehøjde 2830 mm. Ingen overvæg i Niv.00.
Isolering under badekabine
Isolering under badekabine: 35 mm polythanisolering, lambda 22, ca. 150 mm massiv randzone under vægge.
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Vægﬂise
Fabrikat:

Rako

Type:

Colour TWO

Beskrivelse:

Størrelse:
Farve:

Leverandør:

Colour ceramica A/S
Toftevænget 2
6710 Esbjerg
Tlf. +45 7581 4034

198 x 198 x 7 mm
Mat hvid RAL 9016

Vedligeholdelse:
Rengøring:

Efter opsætning fjernes fugeslør og evt. cement rester med f.eks. Lip
klinkerens eller et tilsvarende produkt.
Til daglig rengøring anbefales Lip Sanitets rens eller et tilsvarende produkt.
Brug aldrig ”fede” rengøringsmidler som brun sæbe eller sæbespåner.
Efter brug af rengøringsmidlet skyl efter med rigeligt vand og tør efter med
en tør fnugfri klud.

Vedligeholdelsesinterval:

Vedligeholdelse bør foretages regelmæssigt.
Følg altid brugsanvisningen nøje, da en for koncentreret blanding kan
skade fugerne.

Fuger:

Fugen imellem fliserne er belægningens ”svageste” punkt.
Tilsmudsning af disse kan stærkt reduceres, ved inden ibrugtagning at
påføre eks. Fila Fugaproof (9572409) eller FB 9700.
Såfremt det på dette tidspunkt er nødvendigt at rengøre fugerne kan
anvendes eks. Fila Fuganet (9572408)

Reservedelsliste:

-

Bygningsdelskort

Gulvﬂise
Fabrikat:

Rako

Type:

Color Two

Beskrivelse:

Størrelse:
Farve:
Andet:

198 x 198 x 6,5 mm
Mat lys grå, RAL 8500
Glaseret gulvflise

Bestillingsnr.:

Vare nr.:

GAA17035
1021113

Leverandør:

Colour ceramica A/S
Toftevænget 2
6710 Esbjerg
Tlf. +45 7581 4034

Vedligeholdelse:
Rengøring:

Efter lægning fjernes fugeslør og evt. cement rester med f.eks. Lip klinkerens eller et tilsvarende produkt.
Til daglig rengøring anbefales Lip Sanitets rens eller et tilsvarende produkt.
Brug aldrig ”fede” rengøringsmidler som brun sæbe eller sæbespåner.
Efter brug af rengøringsmidlet skyl efter med rigeligt vand og tør efter med
en tør fnugfri klud.

Vedligeholdelsesinterval:

Vedligeholdelse bør foretages regelmæssigt.
Følg altid brugsanvisningen nøje, da en for koncentreret blanding kan
skade fugerne.

Fuger:

Fugen imellem fliserne er belægningens ”svageste” punkt.
Tilsmudsning af disse kan stærkt reduceres, ved inden ibrugtagning at
påføre eks. Fila Fugaproof (9572409) eller FB 9700.
Såfremt det på dette tidspunkt er nødvendigt at rengøre fugerne kan
anvendes eks. Fila Fuganet (9572408)

Reservedelsliste:

-

Bygningsdelskort

Toilet
Fabrikat:

Cassøe

Type:

Aqualux skagen væghængt

Beskrivelse:

Størrelse:
Farve:
Andet:

Bestillingsnr.:

VVS Nr. 613175,060

Leverandør:

Cassøe A/S
Taksvej 24
7400 Herning
Tlf. +45 9712 7400

380x 505 x 360 mm (h x d x b)
Hvid
Porcelæns væghængt

Vedligeholdelse:
Rengøring:

Brug toiletbørsten ofte, så slipper du for misfarvninger i afløbsbøjningen.
Anvend aldrig slibende rengøringsmidler, det skader porcelænet i det
lange løb.

Vedligeholdelsesanvisning:

Til at fjerne fedthinder eller opløse de snavsede belægninger, der opstår
ved daglig brug, anbefales det at rengøre sanitetsporcelænet jævnligt med
et basisk middel.
Har der allerede samlet sig en større mængde snavs og kalkaflejringer,
anvend afkalkningsmiddel som eksempelvis 30% eddikesyre, citronsyre
fortyndet 1:5 eller fosforsyre fortyndet 1:10. Lad virke i 10-15 minutter.
Ved rengøring af toilettet med specielle rengøringsmidler bør du klappe
låg og sæde op, så de ikke kommer i berøring med rengøringsmidlet.

Vedligeholdelsesinterval:

Gør du ofte porcelænet rent, får snavs og kalk sværere ved at bide sig fast.

Reservedelsliste:

Bygningsdelskort

Betjeningsplade
Fabrikat:

Grohe

Type:

Skate air

Beskrivelse:

Størrelse:
Materiale:
Farve:
Andet:

Bestillingsnr.:

Grohe nr. 38505 SHO
VVS Nr. 61.6988.904

Leverandør:

Grohe A/S
Walgerholm 9-11
3500 Værløse
Tlf. +45 4465 6800

197 x 156 x 18 mm (l x b x d)
ABS plast
Alpinhvid
2-skylsbetjening
Til vandret montage

Vedligeholdelse:
Rengøring:

Undgå at benytte ridsende svampe og skurepulver til rengøringen. Der
frarådes ligeledes opløsnings- og syreholdige rensemidler, som indeholder
eddikesyre. De angriber overfladen som bliver mat og ridset. Rens kun med
lidt sæbe og en fugtig klud. Derefter skylles det af og gnides tørt. Man kan
også bruge Grohclean, som er Grohes miljøvenlige rensemiddel. Grohclean
er sammensat specielt til en skånsom pleje af overfladen.
Grohclean kan købes hos deres forhandler

Vedligeholdelsesanvisning:

-

Vedligeholdelsesinterval:

Regelmæssig

Reservedelsliste:

Se vedhæftede

Bygningsdelskort

Cisterne
Fabrikat:

Grohe

Type:

Universalcisterne

Beskrivelse:

Størrelse:
Farve:
Andet:

Bestillingsnr.:

Grohe nr. 38989.000
VVS. nr. 617143210

Leverandør:

Grohe A/S
Walgerholm 9-11
3500 Værløse
Tlf. +45 4465 6800

520 x 465 x 145 mm (h x b x d)
Hvid
Indbygningscisterne.
3/6 L skyl
Inspektionslem med beskyttelsesblok

Vedligeholdelse:
Rengøring:

-

Vedligeholdelsesanvisning:

Se vedhæftede

Vedligeholdelsesinterval:

-

Reservedelsliste:

Bygningsdelskort

Blandingsbatteri til håndvask
Fabrikat:

Grohe

Type:

Eurosmart

Beskrivelse:

Størrelse:
Farve:
Andet:

Bestillingsnr.:

Grohe nr. 33265 002

Leverandør:

Grohe A/S
Walgerholm 9-11
3500 Værløse
Tlf. +45 4465 6800

125 mm
Krom
Et-grebs armatur
Indstillelig volumenbegrænser
Løftestang med bundventil.

Vedligeholdelse:
Rengøring:

Undgå at benytte ridsende svampe og skurepulver til rengøringen. Der
frarådes ligeledes opløsnings- og syreholdige rensemidler, som indeholder
eddikesyre. De angriber overfladen og armaturet bliver mat og ridset.
Da gængse rensemidlers sammensætning hyppigt ændres, kan det ikke
garanteres, at disse behandler armaturet skånsomt.
Rens kun armaturet med lidt sæbe og en fugtig klud. Derefter skylles det
af og gnides tørt.
Kalkpletter kan undgås ved at tørre armaturet af efter hver brug. Hvis der
alligevel skulle dannes kalkaflejringer, fjernes disse med Grohclean, som
er Grohes miljøvenlige rensemiddel. Grohclean er sammensat specielt til
en skånsom pleje af armaturet overflade.

Vedligeholdelsesanvisning:

Luftblanderen renses for kalk ved at lade den stå i blød i husholdningseddike, indtil kalken er opløst.
Almindelige afkalkningsmidler, som f.eks. indeholder mineralsyre (saltsyre
eller eddikesyre) skader mere end de gavner.
Kontroller alle dele, rens med, udskift dem evt. Og smør dem med specielt
armaturfedt (bestillings nr. 45 589)

Vedligeholdelsesinterval:

Efter behov. Afhænger af brugen samt vandets hårhedsgrad.

Reservedelsliste:

Grohclean (bestillings nr. 18 078)
Bygningsdelskort

Spejl
Fabrikat:

Enkeltlags spejl

Type:

5 mm

Beskrivelse:

Størrelse:
Farve:
Andet:

Bestillingsnr.:

-

Leverandør:

Den lokale glarmester

iht. specifikation og tegninger
klar
Indmuret og forseglet med silikone

Vedligeholdelse:
Rengøring:

Daglig rengøring foretages med anviste rengøringsmidler for glas eller
TANA INOR. TANA INOR efterlader glasset skinnende og uden striber.

Vedligeholdelsesanvisning:

Glasset rengøres efter behov og tåler alle for glas gængse rengøringsmidler. NB der bør udvises forsigtighed, hvis der anvendes skrabende
(ridsende) redskaber. Dette anbefales IKKE.

Vedligeholdelsesinterval:

Efter behov

Reservedelsliste:

Nyt spejl

Bygningsdelskort

Blandingsbatteri til brus
Fabrikat:

Grohe

Type:

Grohtherm Nordic

Beskrivelse:

Størrelse:
Farve:
Andet:

Bestillingsnr.:

Grohe nr. 34587000

Leverandør:

Grohe A/S
Walgerholm 9-11
3500 Værløse
Tlf. +45 4465 6800

305 mm
Krom
Termostatisk
Integreret blandingsspærre
Reguleringsgreb
Safe stop ved 38 oC
Indbyggede kontraventiler

Vedligeholdelse:
Rengøring:

Undgå at benytte ridsende svampe og skurepulver til rengøringen. Der
frarådes ligeledes opløsnings- og syreholdige rensemidler, som indeholder
eddikesyre. De angriber overfladen og armaturet bliver mat og ridset. Da
gængse rensemidlers sammensætning hyppigt ændres, kan det ikke garanteres, at disse behandler armaturet skånsomt. Rens kun armaturet med lidt
sæbe og en fugtig klud. Derefter skylles det af og gnides tørt.
Kalkpletter kan undgås ved at tørre armaturet af efter hver brug. Hvis der
alligevel skulle dannes kalkaflejringer, fjernes disse med Grohclean, som er
Grohes miljøvenlige rensemiddel. Grohclean er sammensat specielt til en
skånsom pleje af armaturet overflade.

Vedligeholdelsesanvisning:

Kontroller alle dele, rens med, udskift dem evt. Og smør dem med specielt
armaturfedt (bestillings nr. 45 589)

Reservedelsliste:

Grohclean kan købes hos deres installatør
Se også vedhæftede.

Bygningsdelskort

Spot

Bygningsdelskort

Gulvvarme
Fabrikat:

Neotherm

Type:

Se datablad og specifikation

Beskrivelse:

Størrelse:
Farve:

Bestillingsnr.:

Se datablad og specifikation

Leverandør:

Brødrrne Dahl A/S
Høegh Guldbergsgade 3B
8700 Horsens
Tlf. +45 4878 5630

Se datablad og specifikation
Se datablad og specifikation

Vedligeholdelse:
Rengøring:

Aftørres med en fugtig

Vedligeholdelsesanvisning:

Se datablad

Indstilling:

Se datablad

Reservedelsliste:

Se datablad

Bygningsdelskort

Gulvvarme

Bygningsdelskort

Gulvvarme

Bygningsdelskort

Gulvvarme

Bygningsdelskort

Gulvvarme

Bygningsdelskort

Gulvvarme

Bygningsdelskort

El artikler i badekabine
Fabrikat:

LK

Typer:

iht. specifikation og tegninger

Beskrivelse:

Størrelse:
Farve:
Andet:

Bestillingsnr.:

iht. specifikation og tegninger

Leverandør:

Lemvigh-Müller A/S
Hjulmagervej 2B
7100 Vejle
Tlf. +45 3695 5602

iht. specifikation og tegninger
iht. specifikation og tegninger
iht. specifikation og tegninger

Vedligeholdelse:
Rengøring:

El artikler kan rengøres med en hårdt opvredet klud vædet med
rengøringsmidler uden slibeeffekt og uden opløsningsmiddel.

Vedligeholdelsesanvisning:

-

Vedligeholdelsesinterval:

Kan begrænses til en simpel Systematisk rengøring.

Bygningsdelskort

Gulvaﬂøb
Fabrikat:

Jafo

Type:

Se badekabinespecifikation

Beskrivelse:

Størrelse:
Rist:
Farve:
Andet:

200 x 200 mm h = 119 mm
ø50 mm vandret afgang
150 x 150 mm
Krom
Skål i PP plast m/drejelig indstøbningsflange
og vandlås

Bestillingsnr.:

Se badekabinespecifikation

Leverandør:

Brødrene Kier A/S
Holmboes Allè 14
8700 Horsens
Tlf. +45 7562 2355

Vedligeholdelse:
Rengøring:

Vandlåsen skal altid holdes vandfyldt og ren.
Risten demonteres med jævne mellemrum for rengøring

Vedligeholdelsesanvisning:

Risten tages nemmest op med en lille dobbelt krog der er bukket, så man
får fat i 2 huller på samme tid, derved beskadiger man ikke risten.
Når risten er væk kan man se vandlåsen og gulvafløbets indvendige sider.
Gulvafløbet rengøres nemt med en WC børste, på samme måde som WC
kummen.
Vandlåsen løftes op og skylles ren. Det er ikke altid nødvendigt at
demontere vandlåsen, man kan sagtens rense vandlåsen ved at demontere
bruseren fra slangen, og spule med bruseslangen direkte ned i vandlåsen.
Herved skaber man et overtryk og ejektorvirkning, der i de fleste tilfælde
vil løsne skidtet og skylle det ud

Vedligeholdelsesinterval:

Ved forekomst af mange urenheder, kan det være nødvendigt at rense
vandlåsen med passende intervaller for at undgå lugtgener

Reservedelsliste:

Bygningsdelskort

DK

Danaseal Sanitary & Build Silicone 514 er en neutral højelastisk fugemasse.
Den hærder ved reaktion med luftens fugtighed, og danner en elastisk fuge
der kan optage bevægelser på op til 25 %.
Danaseal Sanitary & Build Silicone 514 er en naturstensegnet silicone med
lang arbejdstid og gode arbejdsegenskaber til både konstruktionsfuger og
sanitære fuger.
Særlig velegnet mod glatte flader som f.eks. glas, emalje, hård pvc, rustfrit
stål m.m.
Danaseal Sanitary & Build Silicone 514 er indeklimamærket iht. Emicode
EC 1PLUS.
Danaseal Sanitary & Build Silicone 514 er vurderet og accepteret til brug i
Svanemærket byggeri (Appendix 7), Byggvarubedömningen, Sundahus og
Basta.

Medlem af

Fugebranchens Samarbejds- og Oplysningsråd.

Fugemasse:
Type:
Fungicidbehandlet:
Konsistens:
Vægtfylde:
Holdbarhed:
Emballage:

Neutral siliconefugemasse, 1-komponent
Ja
Pastøs, tixotropisk masse
ca. 1,25-1,30 kg/liter
1 år i uåbnet emballage ved tør og kølig opbevaring.
Varenr.
51431
51432
51433
51434
51435
51438
51439
51462
51466
51471
51472

Farve
Transparent
Hvid
Grå
Manhattan/Stålgrå
Sort
Antracit
Silkegrå
Hvid
Beige
Transparent
Hvid

Størrelse
300 ml patron
300 ml patron
300 ml patron
300 ml patron
300 ml patron
300 ml patron
300 ml patron
600 ml pose
600 ml pose
75 ml tube
75 ml tube

DB-nr.
1978623
1978624
1978625
1978626
1978627
1978630
1978632
Bestillingsvare
2027392
2027393

* Bemærk at alle neutrale siliconefugemasser kan gulne med tiden. Risikoen for gulning øges, hvis
fugemassen udsættes for mørke eller ved fugning på visse malingstyper.

Afhærdet fugemasse:
Overmalbar:
Hårdhed:
Elasticitet:
Elasticitetsmodul:
Bestandighed:

Nej
18-40 Shore A (afhængig af farve)
+/- 25 %
ca. 0,5 N/mm²
Temperatur: -40 °C til +150 °C. Tåler højere temperaturer ved kortere tids påvirkning.
Klimatisk ældning (UV): God
Vand: Tåler konstant vandpåvirkning, men må ikke anvendes til akvarier.

Danaseal Sanitary & Build Silicone 514
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Dimensionering af fugen:

Fuger hvortil der anvendes Danaseal Sanitary & Build Silicone 514 bør dimensioneres
således at bevægelsen af den frie fugesubstans er under +/- 25 %. For at kunne optage
maksimal fugebevægelse bør fugens bredde være min. 6 mm og max. 30 mm. Fugedybden
er normalt halvdelen af fugebredden, dog min. 5 mm og max. 10 mm. Der anvendes
fugebund i den rette dimension, der placeres efter den ønskede fugedybde. Fugeudformning
og dimensionering skal i øvrigt foretages iht. FSO Fugemappen.

Forberedelse af materialer:

Fugesiderne skal være rene, tørre, fri for slipmiddel, fedtstof, støv og løse partikler.
Kan almindeligvis anvendes uden primer på overflader som glas, emalje, rustfrit stål,
aluminium, de fleste malede overflader, hård pvc m.m.
Da der i praksis kan forekomme variationer i de enkelte materialer, bør der altid udføres
tilstrækkelige vedhæftningsforsøg før igangsættelse af - især store opgaver.
Det anbefales at bruge afdækningstape, der fjernes igen umiddelbart efter påføring af
fugemassen.

Anvendelsesbetingelser:
Påføring:

Kan påføres ved temperaturer fra +5 °C til +40 °C og en relativ luftfugtighed på minimum
30%.
Patronens gevindtop afskæres med en skarp kniv, hvorefter selve fugespidsen tilskæres
med et skråt snit, der er lidt mindre end fugens bredde. Fugemassen påføres ved hjælp af
hånd- eller trykluft pistol.
Fugen trykkes på plads og glittes omhyggeligt med en sæbevandsmættet fugepind
umiddelbart efter påføring.

Hærdning:

Hindedannelse: ca. 10 - 20 minutter ved 23 °C og 50 % RF.
Hærdning: 1 - 2 mm/døgn ved 23 °C og 50 % RF.
Fugemassen hærder langsommere ved lavere temperaturer og lavere luftfugtighed.

Efterbehandling:

Kan ikke overmales.

Rengøring:

Værktøj rengøres - og fugemasse fjernes med acetone.
Hærdet fugemasse kan kun fjernes mekanisk eller med Siliconefjerner 911.
Hænder og hud vaskes med vand og sæbe.

Se produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og
arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved
produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke
produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE

DANMARK

INFO@DANALIM.DK

TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75
Danaseal Sanitary & Build Silicone 514
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Glasﬁlt
Fabrikat:

Flügger

Type:

Glasfilt 43050, 50g vådrum

Beskrivelse:

Størrelse:
Farve:
Andet:

Bestillingsnr.:

5701573 43050 2

Leverandør:

Flügger A/S
Løvenørnsgade 12
8700 Horsens
Tlf. +45 7561 0022

Hvid
Til vådrum
Opklæbet vådt i vådt med 2 gange vådrumsgrunder
2 gange maling

Vedligeholdelse:
Rengøring:

-

Vedligeholdelsesanvisning:

-

Vedligeholdelsesinterval:

-

Reservedelsliste:

-

Bygningsdelskort

Badekabinevægge
Fabrikat:

Krydsarmeret pimpstensbeton

Beskrivelse:

Størrelse:
Rumvægt:
Andet:

Boreanvisning

Før boring i badekabinens vægge skal man på badekabinetegningerne
kontrollerer, at der ikke er installationer indstøbt i væggen i det område
man vil bore. Der skal holdes en sikkerhedsafstand på 10 cm på begge
sider af installationen. Møder man ved boring modstand skyldes dette, at
boret har truffet armeringsjern i væggen. Boringen skal afbrydes, og en ny
position for hullet skal findes.

Boring for ophæng
på væggene.:

60 mm og 80 mm
1800 kg/m3
Vægtykkelserne kan kontrolleres på de vedlagte
badekabinetegninger.

Der anvendes plast plugs, som fa. Fischer, med en passende skrue.
Borstørrelsen vælges efter plugfabrikantens anvisninger.
Boredybden må maximal være 35 mm ved 60 mm vægge.
Der må ikke anvendes slagboremaskine.
Væggens bæreevne er ved 8 mm plast plugs, fa. Fischer,
15 kg pr. plugs.

Bygningsdelskort

