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lnstallation omfattar följande tvättställSkötselråd för tvättställ

Allmänt
IDOs badrumspiäser tillverkas i sintrat sanitets-
porslin, vilket innebär att porslinet bränns under
hög temperatur. Resultatet blir en blank och mot-
ståndskraftig yta som står emot de flesta i ett hem
forekommande preparat. För att porslinet ska hålla
hög hygienisk standard bör noggrann rengöring
ske regelbundet enligt nedanstående råd och an-
visningar.

Glaserade porslinsytor
Glasyren är mycket tålig och fodrar ingen annan
skötsel en rengöring med vanligt tvättmedel.
Använd ej skurpulver eller material med slipeffekt,
då dessa repar och maitar den blanka ytan.

Förkromad armatur
Rengör med vanligt tvättmedel och torka efter
noga for att forhindra att torkfläckar uppstår.

Ren göring av vattenlåset
Vattenlåset som sitter under tvättstället forhindrar
att luft från avloppsledningen tränger upp. Detta
kan ibland behöva rensas. Skruva då av renskop-
pen underst. (Rakt vattenlås delas under behålla-
ren.) Rensa vattenlåset underifrån. Är avlagringar
från tvål o.dyl svåra att få bort kan man behöva de-
montera hela behållaren för renspolning. Se till att
de koniska packningarna blir rätt monteradel
Kontrollera även att tvättställets bottenventil är fri
från främmande material!

Heltäckande keramiska tvättställ
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RSK 750 70 00 RSK 750 70 28
430 x 285 mm 600 x 500 mm
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högerbassäng

[] Övrigt

lDo
DCr

! rDo 11374
900 x 385i500 (V),
vänsterbassäng
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RSK 750 70 42 RSK 750 70 54
600 x 485 mm 560 x 440 mm
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BADBUM Drifts- & §kötselinstruktion för Wc-stolar

Skötsel för Wc-stolar
Allmänt
lDOs badrumsporslin tillverkas i sintrat
porslin, vilket innebär att porslinet bränns
under hög temperatur. Resultatet blir en
blank och motståndskraftig yta som står
emot de flesta förekommande preparat.
För att porslinet ska hålla hög hygienisk
standard skall noggrann rengöring ske
regelbundet enligt nedanstående anvis-
ningar.

Glaserade porsli nsytor
Wc-stolens cistern och skålens utsida
fordrar ingen annan skötsel än rengöring
med förekommande rengörin gsmedel.
Använd ej skurpulver eller material med
slipeffekt då dessa repar och mattar den
blanka glasyren.
Wc-skålens insida samt vattenlås fordrar
ofta och regelbunden rengöring med
något av de i marknaden förekommande
speciella rengöringsmedel med lågt PH-
värde (svagt surt). Dessa medel förhin-
drar uppkornsten av beläggningar
orsakade av kalkhaltigt vatten samt
fekalier och urinsten.
För en effektiv skötsel bör man se till att
ha en bra toalettborste som regelbundet
används och därigenom håller Wc-stolen
ren och fräsch.
Sits och lock till Wc-stol
Sits och lock levereras som standard i

polyprop6nplast och kan lätt demonteras
från stolen för rengöring.
Vanliga tvättmedel utan slipeffekt an-
vänds och avspolning med handdusch
rekommenderas.
Sits och lock är ej avsedda att stå på.
I hus som står ouppvärmda vintertid bör
Wc-stolens spolcistern tömmas och
torkas torr. Häll 3-4 dl forstskyddsmedel
i vattenlåset och täck vattenspegeln med
matolja eller plastfolie för att forhindra
avdunstning.
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Armstöd till Wc
med pappershållare
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