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Bano vaske
Pleje og vedligeholdelses dokumentation
Produkter:
5200/R (højre) og 5200/L (venstre)
Standardvask gråt støttehåndtag
5200/R-W (højre) og 5200/L-W (venstre)
Standardvask hvid støttehåndtag

5200/R

5200/R-B (højre) og 5200/L-B (venstre)
Standardvask sort metallic støttehåndtag
5202/R (højre) og 5202/L (venstre)
Hygiejnevask gråt støttehåndtag

5202/R

5202/R-B (højre) og 5202/L-B (venstre)
Hygiejnevask sort metallic støttehåndtag
5202/R-W (højre) og 5202/L-W (venstre)
Hygiejnevask hvid støttehåndtag

7200

7200 Bano universalvask uden støttehåndtag
uden højdejustering
7201 Bano universalvask med monteringbeslag
gråt støttehåndtag- uden højdejustering

7201

7201-W Bano universalvask med monteringbeslag
hvid støttehåndtag- uden højdejustering
7201-B Bano universalvask med monteringbeslag
sort metallic støttehåndtag- uden højdejustering
7202-02 Bano universalvask
gråt støttehåndtag med højdejustering
7202-W-02 Bano universalvask
hvid støttehåndtag med højdejustering

7202-02

7202-B-02 Bano universalvask
sort metallic støttehåndtag med højdejustering
6300/R (højre) og 6300/L (venstre) Bano Mini vask
med monteringbeslag og gråt støttehåndtag
- uden højdejustering
6300/R-W (højre) og 6300/L-W (venstre) Bano Mini
vask med monteringbeslag og hvid støttehåndtag
- uden højdejustering
6300/R-B (højre) og 6300/L-B (venstre) Bano Mini vask
med monteringbeslag og sort metallic støttehåndtag
- uden højdejustering
6301/R-R, 6301/R-L, 6301/L-R og 6301/L-L
Bano Mini vask med monteringbeslag og
gråt støttehåndtag- uden højdejustering

6300

6301

6301/R-R-W, 6301/R-L-W, 6301/L-R-W og 6301/L-L-W
Bano Mini vask med monteringbeslag og
hvid støttehåndtag- uden højdejustering
6301/R-R-B, 6301/R-L-B, 6301/L-R-B og 6301/L-L-B
Bano Mini vask med monteringbeslag og
sort metallic støttehåndtag- uden højdejustering
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Bano vaske
Pleje og vedligeholdelses dokumentation
Materialespecifikation
• Vaskene er fremstillet i mineralpulver (knust marmor), og overfladen er beskyttet af en gelcoat med en tykkelse
på 1,0 mm. Mineralpulveret er knust marmor, som er sammenpresset og hærdet med et kunststofbindemiddel. 78 %
af materialet er knust marmor. 22 % er kunststofbindemiddel, hovedsageligt polyester. Gelcoat-belægningen er af
højeste kvalitet, er slidstærk og bliver ikke misfarvet, når det udsættes for sollys eller sæbe.
• Integreret støttehåndtag på vask: polyester-pulverlakeret stål.

Test
Vasken choktestes ved spuling med vand, der er 10 °C varmti 1,5 min, hvorefter det spules med 80 °C varmt
vand i 1,5 min. CMI-kravet (Cultured Marble Institute) for test er minimum 500 cyklusser, og vores test viser, at
produktet er uforandret efter 2000 cyklusser.

Tolerancegrænser
Længdemål: -1/+1 mm eller 0/+2 mm.
Planhedstolerance: 0 mm.

Produktion
Materialet til vasken er nemt at forme og har en lav krympeprocent. Det er derfor muligt at skabe produkter med en
helt lige og jævn overflade og små tolerancegrænser sammenlignet med håndvaske i keramik/porcelæn. Alle materialer
er godkendt til indendørs brug i sanitære produkter.

Vedligeholdelse
Rengør med almindelige flydende rengøringsmidler. Polér med et finkornet slibemiddel, og voks derefter
(anvend bilprodukter). Hvis du gør dette jævnligt, vil produktet blive ved med at være fint i mange år.

Advarsel
Udsæt ikke produkter for syrer, ammoniak, afløbsrens eller klorin. Hvis overfladen skulle blive ridset eller mat, skal du
polere og vokse den som vist herover. Dybere ridser kan slibes forsigtigt med sandpapir til vådslibning, cirka 1200.

Produkter 8200 standard HC-vask

Vedligeholdelse
Vasken, som er fremstillet i porcelæn, kræver minimal vedligeholdelse. Anvend en blød klud eller en svamp sammen
med et mildt rengøringsmiddel. Hvis du vil have en skinnende overflade, kan du anvende vinduesrens.

Fjernelse af genstridige pletter
Genstridige pletter fra hårdt eller rustholdigt vand kan ofte fjernes med pletfjerner, men sørg for at håndvasken skylles
grundigt efter rengøringen. Regelmæssig rengøring er med til at beskytte produktets overflade mod vandpletter. Når
tiden er moden til det, kan du friske overfladens udseende op med et poleremiddel.!
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Bano monteringsbeslag / afløbsrør
Pleje og vedligeholdelses dokumentation
Produkter:

5207-02 Bano monteringsbeslag med højdejustering-grå
52088 Bano monteringsbeslag uden højdejustering
63070 Bano monteringsbeslag uden højdejustering

5207-02

52093 Bano fleksible afløbsrør

52088

52093

Materialespecifikation
• Monteringsskinner/højdejustering: natur-eloxeret aluminiumlegering 6063
• Vandlås og afløbsrør: polypropenplast
Pakning: TPE-plast
Pladedele: rustfrit stål, 18/8
Forkromede dele: ABS-plast

Vedligeholdelse
Ved rengøring kan der anvendes almindelige rengøringsmidler. Anvend en blød klud eller en svamp sammen med et
mildt rengøringsmiddel. Gør objektet vådt, og tør af med en fugtig klud. Skurepulver og ståluld bør ikke anvendes, da
det ødelægger finishen. Rengøringsmidler, som indeholder alkohol og anvendes i lægemiddelindustrien, kan bruges.

Advarsel
Anvend aldrig skurepulver eller rengøringsmidler, som indeholder skrappe kemikalier. Syrer, metanol, husholdningssprit,
mineralsk terpentin og lynol må ikke anvendes. Tak, fordi du tager dig tid til at læse disse anvisninger grundigt igennem
– det er en god investering!
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Bano højdejusteringsmodul
Pleje og vedligeholdelses dokumentation
Produkter:
5207-EL Bano højdejusteringsmodul elektrisk
til hygiejnevask 5202
5207-MA Bano højdejusteringsmodul manuelt med håndtag
til hygiejnevask 5202
5207-EL

52070 Bano monteringsbeslag uden højdejustering
til hygiejnevask 5202

Produktinformation
Bano højdeindstilling med elmotor er et vægbeslag til montering
af vasken. Beslaget kan bruges med Bano hygiejnevask artikel
nr. 5202. Beslaget kan højdejusteres 200 mm ved hjælp af den
elektriske motor. Højdejusteringen betjenes ved hjælp af
kontrolpanelet som er monteret på vasken.
5207-MA

Materialspecifikation
5207-EL/MA og 52070:
Hovedramme: El galvaniseret stål
Afskærmningsdæksel: ABS/ PMMA plast i farvekode RAL 9016.
Maks vægt statisk belastning: 300 kg
52070

5207-EL: Strømforsyning: Linak: CB8001T50-0010
U In: 230 V AC /50Hz, I In: Max. 0.63A, U Out: 24V DC,
max. 120 VA IPX5
Tilkobling: Vægmonteret koblingsboks min IP44. Tilkobling udføres
af elektriker.

Rengøring og vedligehold
Der kan bruges almindeligt mildt rengøringsmiddel til rengøring. Brug en blød klud eller svamp sammen med et midlt
rengøringsmiddel. Skyl med vand og tør af med en fugtig klud. Rengøringsmidler som indeholder alkohol og bruges i
lægemiddelindustrien, er OK. Andet vedligehold af bevægelige del er ikke nødvendig, men Bano anbefaler regelmæssig
brug af højdejusteringen. Såfremt højdejusteringen ikke fungerer, kontakt venligst Bano for vejledning og assistance.

Advarsel
Brug aldrig skuremidler eller rengøringsmidler som indeholder stærke kemikalier, skurepulver, klor, syrer, metanol, sprit,
terpentin eller lynol.

Affaldshåndtering og genanvendelse
Produktet kan genanvendes. Elektriske komponenter kan let afmonteres og leveres til genanvendelse i
overensstemmelse medl myndighedskrav.
Tak fordi du tager dig tid til at læse denne instruktion grundigt igennem – det er en god investering!
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