Produkt

MATRIX MEDIUM håndvask med integreret overløb

Varenummer

R2120000
VVS: 639861100
EAN:5708590349381
HMI: 105900

Farve

Hvid

Produktbeskrivelse

MATRIX MEDIUM vask, 780 x 545 x 165
mm, med aflægningsplads og to
integrerede håndgreb i fronten, hanehul
Ø36 mm og overløbshul. Bundventil
bestilles separat. Vasken er forsynet med
drypbakke, der forhindrer vand i at løbe
ned på brugeren, og med hulkel, der
forhindrer vand i at løbe bag ved eller ud
over siderne af vasken. Materialer: Knust
marmor med en højglanspoleret porefri
sanitetscoating. Til montering på MATRIX
manuelt vaskophæng (R4820).

Produktkapacitet

180 kg.

Materialer

Knust marmor med en højglanspoleret porefri sanitetscoating.

Garanti

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

Rengøring

Vasken rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis
universalrengøring. Det er vigtigt at vasken aftørres med en blød klud vredet op i rent
vand efter rengøring.
Til desinficering af vasken kan følgende midler anvendes:
Natriumhydroxid 5%
Eddikesyre 10%
Ethanol 70%
Natriumhypokloritopløsning 5%, aktiv klorin
Natriumklorid 170 g/l, fortyndet til 50%.
Det er vigtigt at vasken aftørres med en blød klud vredet op i rent vand efter
desinficering.
NB! Anvend aldrig slibende rengøringsmidler, da dette vil beskadige vaskens
overflade.

Overenstemmelseserklæring

Dette produkt er produceret i overensstemmelse med EN 14688:2015.

Produkt

MATRIX MEDIUM håndvask med integreret overløb

Varenummer

R2120000
Erklæring om ydeevne
Overholdelseskriterier i henhold til EN 14688:2015.
4.1 Belastningsmodstand: stabil, ingen revner eller deformationer.
4.2 Tømning af vand: Vandet tømmes fuldstændigt.
4.3 Resistens over for temperaturændringer: Ingen revner, delamineringer.
4.4 Resistens over for kemikalier og farvningsmidler:
– Natriumhydroxid 5 % – ingen farvning eller nedbrydning;
– Eddikesyreopløsning 10 % – ingen farvning eller nedbrydning;
– Ethanolopløsning 70 % – ingen farvning eller nedbrydning;
– Natriumhypoklorit 5 % aktivt klor – ingen farvning eller nedbrydning;
– Natriumchlorid 170 g/l fortyndet til 50 % – ingen farvning eller nedbrydning.
4.5 Overfladestabilitet/resistens over for ridser: Der må ikke anvendes slibemidler på
overfladen.
4.6 Rengøringsvenlighed: Glatte, ikke-absorberende overflader.
4.7 Beskyttelse mod overløb: CL 10.
4.8 Holdbarhed: Produktet anses for at være holdbart.
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