Produkt

PLUS vægskinne, 1800 mm

Varenummer

R9818112
VVS: 615841118
NRF:7501017
EAN:5708590305813
HMI: 71743

Farve

Antracitgrå

Produktbeskrivelse

PLUS vægskinne, 1800 mm, til vandret
montering.
Vægskinnen anvendes til ophængning af
toiletstøtter, brusesæder og vaskophæng,
og muliggør sideværts regulering af disse
produkter.
Et udvalg af produkter, som kan påsættes
skinnen, vises herunder.
Afdækningspladen skjuler monteringsbolte
og evt. ledninger og sikrer nem rengøring..
Ekskl. monteringsskruer til væg.
Se Teknisk datablad (pdf) for information
om befæstigelse til forskellige vægtyper.
Erstatter R9905.

Justerbarhed

Fastmonteret

Produktkapacitet

Maksimal belastning: Op til 1000 kg, afhængig af væggens beskaffenhed.

Materialer

Vægskinnen er primært fremstillet af 10 my anodiseret aluminium. Afdækningspladen
er kunststof og endeafdækningerne er ABS.

Ergonomi

Den vandrette vægskinne gør indretningen fleksibel. Gennem produkternes
forflytbarhed opnås optimale betingelser både for brugeren og hjælperen, og rummet
udnyttes perfekt.

Funktioner

Skinnen fordeler vægten af det enkelte badeværelsesprodukt over hele skinnens
længde. Produkterne kan fastlåses til skinne med intuitive justerings- og
låsefunktioner. Frontpladen skjuler monteringsbolte og evt. ledninger.

Garanti

Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe
materiale- eller fabrikationsfejl.
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Rengøring

Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis
universalrengøring.
Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det
kan medføre at overfladen tager skade.
Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de
fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.
DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:
Sprit (husholdningssprit)
Suma Bac D10
Virkon
IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:
Suma Star free D1
Taski 100
Taski 200
Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er
vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og
misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.
AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE:
Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en
opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket
af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent
vand.

Overenstemmelseserklæring

Dette produkt er fremstillet i henhold til relevante krav i Direktiv 93/42/EØF
vedrørende medicinsk udstyr, senest ændret ved Direktiv 2007/47/EF af 5. september
2007.

Produkt

PLUS vægskinne, 1800 mm

Varenummer

R9818112

Montering i forskellige vægtyper
Beton >B25
V8620 - Monteringssæt, 3 stk franske skruer Ø8 x 70,
dübel SX10.
Skal bestilles separat.

Mursten >= Mz12
V8620 - Monteringssæt, 3 stk franske skruer Ø8 x 70,
dübel SX10.
Skal bestilles separat.

Kalksten >= Hlz12
V8620 - Monteringssæt, 3 stk franske skruer Ø8 x 70,
dübel SX10.
Skal bestilles separat.

Gasbeton P4
V8670 - Monteringssæt, 3 stk bolte M8 x 35, dübel FTP M
8.
Skal bestilles separat.

Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med
træforstærkning
V8620 - Monteringssæt, 6 stk franske skruer Ø8 x 70,
dübel SX10.
Dübler skal ikke anvendes.
Skal bestilles separat.
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