Produkt

PLUS vaskophæng med betjeningsgreb, manuelt højde- og sideværts
regulérbart

Varenummer

R4580112
VVS: 654001510
NRF:6132529
RSK:7972588
EAN:5708590309415
HMI: 71758
NBS:N13:30,335
FDA: ILW/D142473

Farve

Antracitgrå

Produktbeskrivelse

PLUS vaskophæng. Manuelt højderegulérbart 240 mm ved hjælp af betjeningsgreb.
Højde- og sideværts regulérbart uden brug af værktøj. Anbefales med til- og
afløbssystem R2064/R2065. Antracitgrå afdækningsplade på lodret vægskinne.
Materialer: Aluminium og kunststof.
Inkl. monteringsbolte til håndvask. Til montering på vandret vægskinne (medfølger
ikke).
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Justerbarhed

Højde- og sideværts regulérbar

Reguleringshøjde

240 mm

Produktkapacitet

Maksimal belastning: 135 kg.
Passer til vaske der vejer 16-22 kg.
Når vasken belastes med 135 kg, belastes hver vægmonteringsskrue med 30 kg.
Vaskophæng skal kunne bære vaskens vægt, samt vægten af en person der støtter
sig til vasken, eller bruger vasken til at trække sig op ved.
Hverken vask eller vaskophæng er personbærende, og de testmetoder der er
foreskrevet for vaskophæng afspejler dette: ISO 17966 foreskriver at vaskophæng
testes statisk, på vaskens forkant, med 75% af maksimal brugervægt, dvs at når
maksimalbelastningen på et vaskophæng er 135 kg, og vasken vejer 20 kg. så svarer
det, iflg. ISO 17966, til at en bruger der vejer 153 kg støtter sig til vasken.
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Materialer

Vaskophænget er hovedsagelig fremstillet af aluminium anodiseret 10 my.
Endeafdækningerne er fremstillet i ABS.

Ergonomi

Vaskophænget passer til alle typer håndvaske med boltmontering. Afrundet og slankt
design gør rengøringen let og ukompliceret.

Funktioner

Når håndvaskens højde kun lejlighedsvis skal ændres, kan et manuelt regulérbart
vaskophæng være en god løsning.
Vigtigt: Ikke egnet til daglig højderegulering. Ved anvendelse der kræver daglig
højderegulering anbefales gasdrevet vaskophæng R4680 eller et eldrevet
vaskophæng R478x.

Garanti

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

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. Produktet opfylder ligeledes alle relevante krav i Maskindirektivet 2006/42/EØF.
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