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5805 Bano vaskarmatur med lang stamme 

5802 Bano vaskarmatur med standard stamme 

www.bano.dk

2-3

Materialespecifikation

Bano vaskarmatur
Pleje og vedligeholdelses dokumentation

Produkter:

• Vaskarmatur: forkromet messing
• Fleksible pexrør: tværbundet polyeten

Udvendig rengøring af blandingsbatterier. Der må kun anvendes neutrale rengøringsmidler til rengøring af 
blandingsbatterier. Slibende og ætsende rengøringsmidler må ikke anvendes. Til beskyttelse af lakerede batterier kan 
der anvendes bilvoks (polering). Den beskytter og giver en glat overflade, så snavset ikke sætter sig fast.

Risiko for frostskader
Hvis der er risiko for, at blandingsbatterier med enkelt greb bliver udsat for minusgrader, skal kasetten fjernes for at 
undgå frostskader.

Vedligeholdelsesanvisning

Advarsel

På blandingsbatteriets tud må der ikke monteres apparater, som er udstyret med separat lukkefunktion, 
fx højtryksspulere eller flaskerensere. Apparater af denne type kan forårsage kraftige trykstød, som kan beskadige 
blandingsbatteriets mekanik og pakninger samt, ved batterier med udløbstud, deformere denne (trykstød forårsaget 
af ovennævnte apparater høres normalt som bankelyde i rørene).

Hvis der ikke kommer vand ud af blandingsbatteriet
• Kontrollér anlæggets vandtryk.
• Rengør perlatoren (strålesamleren) – skift den eventuelt ud.
• Hvis dette ikke hjælper, skal ejektoren også rengøres.

Tak, fordi du tager dig tid til at læse disse anvisninger grundigt igennem – det er en god investering!
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58820-01 16 Bano brusehoved og slange

58820 Bano brusearmatur 150 c/c
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Materialespecifikation

Bano brusearmatur / brusehoved og slange
Pleje og vedligeholdelses dokumentation

Produkter:

• Brusetermostat: forkromet messing
• Brusehoved og slange:
  Brusespreder: ABS-plast
  Brusehåndtag: forkromet ABS-plast
  Slange: Pvc
  Konisk koblingsmøtrik: forkromet ABS-plast Koblingsmøtrik: forkromet messing

Risiko for frostskader
Hvis der er risiko for, at brusetermostaten udsættes for minusgrader, skal den afmonteres og opbevares i et frostfrit 
rum for at undgå frostsprængninger.

Vedligeholdelsesanvisning

Advarsel

Udvendig rengøring af blandingsbatterier. Der må kun anvendes neutrale rengøringsmidler til rengøring af batterier. 
Slibende og ætsende rengøringsmidler må ikke anvendes. Til beskyttelse af lakerede batterier kan der anvendes 
bilvoks (polering). Den beskytter og giver en glat overflade, så snavset ikke sætter sig fast.

På blandingsbatteriets tud må der ikke monteres apparater, som er udstyret med separat lukkefunktion, fx 
højtryksspulere eller flaskerensere. Apparater af denne type kan forårsage kraftige trykstød, som kan beskadige 
blandingsbatteriets mekanik og pakninger samt, ved batterier med udløbstud, deformere denne (trykstød forårsaget af 
ovennævnte apparater høres normalt som bankelyde i rørene).

Hvis der ikke kommer vand ud af blandingsbatteriet
• Kontrollér anlæggets vandtryk.
• Rengør perlatoren (strålesamleren) – skift den eventuelt ud.
• Hvis dette ikke hjælper, skal ejektoren også rengøres.

Tak, fordi du tager dig tid til at læse disse anvisninger grundigt igennem – det er en god investering!
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