FDV Dokumentasjon
Funksjon, Drift og Vedlikehold
Produkt:
12YBC51-060SW-FSC
YBC51-120DN-FSC
YBC51-120T-FSC
YBC51-140-FSC

LIND MONACO SMALL MØBELSETT HVIT M/SERVANT & SPEIL
LIND MONACO 120 MØBELSETT HVIT DOBBELSERVANT
LIND MONACO 120 MØBELSETT HVIT ENKEL SERVANT
LIND MONACO 140 MØBELSETT HVIT M SERVANT & SPEIL

Produktbeskrivelse:
Lind Monaco Baderomsmøbel:
Møbelskapet i foliert MDF, har en slett høyglanset overflate. Dobbelt skuffesystem med slowdown og
stilrene håndtak i børstet stål medfølger. Møbelskapet kommer i fargene sort og hvit. Toppmontert
servant i støpemarmor, vil komme med rektangulær servant og overløp. Møbelet monteres enkelt på
vegg, med medfølgende festebeslag.
5 års garanti på Lind baderomsmøbler.
Alle reservedeler lagerføres i inntil 5 år etter endt produksjon.
Møbelet er ikke flatpakket. Leveres i 3 deler.

Anvisninger for drift og vedlikehold:
Laminert overflate:
Møbelskap og fronter består av en MDF plate som er behandlet med en laminert overflate. Det er
viktig å holde god ventilasjon i rommet og plassere møblene avskjermet fra vannsprut og mulige slag,
for dermed å minimere risiko for skader.

Rengjøring og vedlikehold:
Daglig rengjøring gjøres med en myk klut som er fuktet i varmt vann. Ved behov kan det benyttes et
mildt rengjøringsmiddel uten slipe- og skuremiddel. Tørk deretter av møbelskapet med en myk klut lett
fuktet i rent vann for å unngå skjolder og striper fra rengjøringsmidler. Rengjøringsmidler med
slipemiddel, ammoniakk, blekemiddel eller andre sterke oppløsningsmidler må ikke benyttes da de
kan skade møbelets overflate.

Servant i kunstmateriale:
Servanten er fremstilt i et materiale som er godt egnet til baderoms servanter. Bindemidler og knust
marmor støpes i en form og til slutt legges det på en overflatebehandling. Siden servanten blant annet
består av marmorpulver har den porer som gjør at overflaten kan påvirkes av fargepigmenter og
apparater med høye temperaturer. Servanten må derfor ikke benyttes til hårfarging, oppskylling av
klær som kan inneholde overflødige fargestoffer og lignende, da dette kan farge av og lage flekker i
servanten. Det er viktig at det ikke benyttes sterke kjemikalier som klor, ammoniakk, syre, aceton,
kraftige rengjøringsmidler og rengjøringsmidler med slipemidler, på servanten.

Rengjøring og vedlikehold:
Daglig rengjøring foregår ved å tørke av servanten med en myk klut, fuktet i vann og mildt
rengjøringsmiddel ved behov. Det må ikke benyttes vaskemidler som inneholder slipe- eller
skuremidler. Skrubb, stålull, harde eller skarpe gjenstander kan gi riper i servantens overflate.

Hvis det skulle oppstå en ripe i servantens overflate kan den poleres forsiktig med slipepapir med
korning 800-1200 for å jevne ut. Bruk deretter klar eller hvit poleringskrem og polermaskin med
polerhette i myk ullkvalitet, som holder en hastighet på 1500-2000 o/min. Tørk deretter av overflaten
med en myk bomullsklut.

Ettersyn/kontroll:
Ved førstegangs montering av produktet skal alle skruer på møbelet etter strammes. Det anbefales å
gjennomføre en årlig inspeksjon av møbelet og montering, samt stramme til skruene ved behov.
Vennligst sørg for at møblene har blitt installert i vannrett posisjon.
Silikonstripe mellom servant og vegg må være intakt, og skal skiftes ved behov.

Fuktbestandighet:
Produkt har god bestandighet mot fukt, men krever tilstrekkelig utlufting i rommet.
Møbelskapet tåler ikke direkte vannsprut over lengre tid.

Antatt levetid: >5 år.
Det er 2 års garanti på slitasjedeler og 5 års garanti på produktfeil.
Reservedeler lagerføres i inntil 5 år etter endt produksjon. Kontakt din lokale forhandler eller MegaFlis
kundeservice ved behov av reservedeler.

Anvisninger for deponering:
Avfallstype: Blandet materiale
Avfallshåndtering:
Deponeres på godkjent avfallsplass.
Møbelskap kan gjenvinnes gjennom forbrenning. Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.
Servant gjenvinnes som rene masser.

Teknisk service:
Importør:
Postadresse:
Telefon:
Telefaks:
E-post:
Internettadresse:

MegaFlis AS
Postboks 43 1312 Slependen.
81 57 00 04
66 85 31 90
kundeservice@megaflis.no
www.megaflis.no

Undertegnet for og på vegne av produsenten:

________________________________ Jakob Horsholt____________________________________
________________________________Innkjøpsansvarlig__________________________________
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