FDV Dokumentasjon
Funksjon, Drift og vedlikehold
Produkt:
MF8886DF-80

CELESTE LUNA INNGANG FRONT M/FOLIE PÅ DØR 80

MF8886DF-90

CELESTE LUNA INNGANG FRONT M/FOLIE PÅ DØR 90

Produktbeskrivelse:
Celeste Luna Dusjkabinett m/inngang i front og folie på dør:
Dusjkabinettet med krom profiler, kommer med klart herdet sikkerhetsglass og med folie på dørene.
To slagdører er hengslet i topp- og bunnprofil og monteres på ønsket rettside for inngang i front.
Dusjgarnityr med 3-strålefunksjon vil festes til bakvegg på ønsket side. Dusjtermostat monteres på
bakvegg i senter. Bunnkar i akryl vil ha stålramme for stabilitet og justerbare ben. Bunnkaret vil også
komme med vannlås, avløpsslange og frontpanel, festet med magnet for og enkelt kunne fjernes ved
rengjøring. Dusjkabinettet festes til vegg for stabilitet.
5 års garanti på Celeste dusjkabinetter.
Alle reservedeler lagerføres i inntil 5 år etter endt produksjon.
Dusjkabinettet er flatpakket. Leveres i 3 deler.

Anvisninger for drift og vedlikehold:
Lakkerte profiler:
Profiler i front av dusjkabinettet, og på veggene er bestående av krom aluminium.

Rengjøring og vedlikehold:
Daglig rengjøring foregår ved å tørke av profilene 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 og matte ned profilenes
overflate.

Herdet glass med folie:
Enkelte glassflater i dusjløsningen er bestående av herdet glass med folie og vil derfor ha ekstra
styrke, samt tåle store temperaturforskjeller. Folien som sitter på utsiden av glasset er med på å
forhindre at ved en eventuell skade, vil glasset fremdeles sitte fast i profilene, noe som er betryggende
for både store og små. Da glasset er herdet ved endt produksjon vil ikke glasset kunne påføres noen
modifikasjoner i ettertid. Herdet glass med folie vil være sensitivt for slag, støt, ol. som kan skape riper
i glasset eller utløse en reaksjon. Det er derfor viktig at man tar forbehold ved håndtering, montering
og transport av herdet glass med folie.

Rengjøring og vedlikehold:
Daglig rengjøring foregår ved å tørke av glasset med en myk klut, fuktet i vann og mildt
rengjøringsmiddel ved behov. Det anbefales å benytte en baderoms nal på glasset etter hver gangs
bruk, slik at glasset holder seg rent og blankt lengre. Gjør rent ofte ved å benytte rengjøringsmidler
som Plumbo clean bad og dusjrens eller Jif baderom. Det må ikke benyttes vaskemidler som
inneholder slipe- eller skuremidler. Skrubb, stålull, harde eller skarpe gjenstander kan gi riper i
glassets overflate. Det må heller ikke benyttes aggressive alkalier eller syreholdige rengjøringsmidler
på glasset. Ved behov for å fjerne spesielt vanskelige flekker/merker fra glassflaten (IKKE på folien)

kan det benyttes f.eks. teknisk sprit eller aceton. Ved bruk av slike løsemidler er det viktig å skylle godt
med rent vann. Glass- og vindusrens kan benyttes, men det er viktig å skylle av godt med rent vann
slik at det ikke dannes en hinne på glasset, som senere kan være vanskelig å fjerne.

Bunnkar i akryl:
Bunnkar i fiberarmert akryl har stålramme for ekstra stabilitet. Overflate i blank santietsakryl letter
rengjøring.

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 bunnkaret 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 bunnkarets overflate. Sluk og avløpsrør bør tømmes for hår og smuss jevnlig, samt
rengjøres grundig for å unngå at det tetter seg. Fargepigmenter kan sette merker i akrylen og
dusjkabinettet må derfor ikke benyttes til rengjøring av klær, hårfarging etc.

Ettersyn/kontroll:
Det anbefales å gjennomføre en årlig inspeksjon av dusjkabinettet og montering, samt stramme til
skruene ved behov.

Fuktbestandighet:
Produkt har god bestandighet mot fukt, men krever jevnlig rengjøring for å unngå tilstopping av smuss
og mineraler fra vannet.

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.
Profiler deponeres som metall. Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.
Glass går som rene masser og resirkuleres.

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

