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• Toalett 530 / 700 mm: glaserat porslin
• Toalettsits: Termoplast
• Monteringsfästen: rostfritt stål

Produkter:

Materialspecifikation:

Bano WC-skål och toalettsits

Skötsel WC-skål

Varning

      

5970-03 Bano toalettsits - vit
5970-06 Bano toalettsits - grå

5970-04 Bano toalettsits - svart
5970-07 Bano toalettsits - röd

Produkten är tillverkad av porslin och har en yta som är mycket enkel att rengöra. Använd en mjuk trasa 
eller svamp och ett milt rengöringsmedel. För en skinande ren yta, använd fönsterputs.
Borttagning av svåra fläckar
Svåra fläckar från kalk- eller järnrikt vatten går ofta att få bort med fläckborttagningsmedel. Skölj noga efter 
rengöring. Om ytan rengörs regelbundet minskar risken för att det bildas avlagringar från vattnet. Vid behov 
kan ytan fräschas upp med poleringsmedel.

Använd aldrig skurmedel eller rengöringsmedel som innehåller starka kemikalier. Undvik att spilla hett vatten 
och placera aldrig varma föremål på produkten. Den högsta säkra temperaturen är 80 ˚C (varmvatten från 
kranen är vanligtvis inte varmare än 60 ˚C).

Tack för att du tog dig tid att läsa igenom dessa instruktioner!

5995EC

5885EC

Skötsel toalettsits
För rengöring används vanliga rengöringsmedel använd en mjuk trasa eller svamp och ett milt 
rengöringsmedel. Spreja och torka av med en fuktig trasa. Skurpulver och stålull bör ej användas då de 
förstör ytfinishen. Det går bra att använda rengöringsmedel som innehåller alkohol och används inom 
sjukvården.
Toalettsitsar i daglig användning inom hälsosektorn, utsätts för stor belastning sidovägs vid förflyttning 
av patienter från tex. rullstol. Banos toalettsits skall alltid monteras med medföljande sidoförskjutningsklossar 
för att begränsa belastningen sidovägs. Efter hand kan likaväl bultarna i toalettsitsen lossa gradvis och vi 
rekommenderar att dra åt bultarna 6 månader efter installation och därefter vid behov.

5885EC Bano WC-skål 530 mm 
utan spolkant
5995EC Bano WC-skål 700 mm 
utan spolkant


