Vejledning for rensning af gulvafløb i badeværelse.
Det nye gulvafløb der er monteret på badeværelset indeholder en skål, der opsamler hår og snavs!
Du skal jævnligt rense denne skål for hår og snavs, for at vandet kan løbe frit ud af gulvafløbet.
Sådan renser du dit gulafløb:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Roset på risten trækkes op.
Træk dobbeltmuffen lidt op, således at det korte rør kan fjernes.
Fjern risten. Der kan evt. være 2 skruer i hjørnet af risten, der først skal skrues af.
Løft skålen ud af gulvafløbet, og rengør den for hår og snavs.
Sæt skålen tilbage og sæt rist og rør på igen.
Husk at åbne for vandet i håndvasken, så skålen fyldes med vand igen.

Vejledning for udskiftning af lyskilde i badeværelse.
Der er monteret 3 stk. Master LEDspot MV med lyskilde D 4-35W GU10 40D på jeres badeværelse
Såfremt der er en lyskilde der ikke lyser mere, skal den udskiftes på følgende måde.
1.
2.
3.
4.
5.

Ring der sidder på yderkanten af lyskilden fjernes ved at trække den af.
Lyskilden falder ud af spot og der tages fat i lyskilden og fatning.
Drej lyskilden en smule mens du holder på fatning, og lyskilden kan tages ud af fatningen.
Tag den nye lyskilde og sæt den ned i fatning og drej modsat.
Skub lyskilden op i spot og klem ringen sammen og pres den op i spot/lyskilde. Dermed holdes
lyskilden på plads i spot.

Vejledning for vedligeholdelse af overflader på badeværelse.
Almene råd
•
•
•
•

Sørg for at aftørre våde overflader efter badning.
Undgå hyppig brug af rengøringsmidler med syre, da det nedbryder fuger og terrazzo.
Behandling med neutral imprægnering som brun sæbe eller sæbespåner, kan opnås større
modstandsdygtighed og beskyttelse mod snavs. Mindst 4 gange om året.
Hvis der kommer begroninger af skimmelsvamp skyldes det manglende aftørring og/eller
udluftning af badeværelset. Kontroller om udsugning fungerer.

Grundrengøring af fliser og fuger
•

Grundrens fortyndes med rent lunkent vand 1:10. Vandet påføres overfladerne i rigelig mængde.
Efter ca. 10 minutter skures klinkerne med børste eller nylon skuremåtte. Derefter vaskes der med
rent lunkent vand.
Processen gentages indtil fliser og fuger er rene.

Rengøring for kalk
•

32 procent eddikesyre fortyndes med lunket vand i forholdet 1:10. Opløsning påføres med en blød
svamp. Efter ca. 5 minutter vaskes overfladerne med rigeligt rent lunkent vand.
Alle falder aftørres til sidst.
NB! Der må kun benyttes blød svamp på de forkromet vandhaner! Og der skal vaskes efter med
rent vand på de forkromet vandhaner

•
•

Bruserhoved og perlator på afløbstud, skal jævnlig skrues af batteriet og afsyres for kalk/snavs.
Syreholdige rengøringsmidler må ikke benyttes på terrazzogulve. Kalkbelægninger skal fjernes med
vandslibepapir hvorefter gulvet skal behandles/mættes.

