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Omfatter; BRIC modell 2-5

PRODUKTINFORMASJON
Herdet sikkerhetsglass (S-EN-12150-2). Front i 6 mm glass, og bakvegger i 6 mm
mattmønstret glass.
Profiler i hvitlakkert aluminium.
Hjulsett for dører er produsert i, aluminium, og kulelager i rustfritt stål
Hengsler for modeller med svingdører er i aluminium.
Tetningslister i PVC-plast.
Skruer i rustfritt, syrefast stål.
Bunn i kompositt (støpemarmor), bestående av 80% mineralpulver og 20% polyesterbasert
bindemiddel og farge. Karet er belagt med polyesterbasert gelcoat, med en tykkelse på ca
0,6 mm. Bena på dusjkaret består av aluminium, forsinket stål og plast.
Avløpssett i PVC-plast og rustfritt stål, gummipakninger.
Håndtak i aluminium, skruer i rustfritt stål, pakninger av plast.
Spesifikke produktfakta BRIC dusjkabinett (kan variere fra modell til modell):
Integrert 2-veis termostat dusjbatteri med skoldesperre.
PEX-slanger med metallarmering som tilførsel til dusjhode/hånddusj, koblinger i rustfritt stål.
Hånddusj i forkrommet plast, metallarmert dusjslange, koblinger i forkrommet messing.
Takdusj i plast, forkrommet messing og rustfritt stål.
Dusjsett i forkrommet stål/messing og plast.
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Generelt om herdet glass
Alle våre glass er herdet, noe som gjør dem betydelig sterkere enn vanlig glass. Herdingen
gjør glasset ca. åtte ganger sterkere enn vanlig glass, og om uhellet skulle være ute og
glasset går i stykker, så granulerer glasset og danner små, butte biter i stedet for skarpe
glasskår. Alle dusjveggene er CE-merket. Glassene vi bruker, produseres i Småland og herdes
i en spesiell ovn der de først varmes raskt opp til ca. 800 °C før de kjøles ned. Herdingen gir
glasset en spesiell overflatespenning, og etter herdingen er det ikke mulig å skjære eller
tilpasse glasset uten at det granulerer. Derfor må glasset skjæres i eksakte mål og hulltaking
for grep eller håndtak må gjøres før herdingen.
Selv om herdet glass er svært solid skal det behandles som om det er glass. Svake punkter er
hjørner og kanter, og man skal derfor aldri sette ubeskyttet glass ned på gulvet. Får man en
skade i glasset i form av et skår eller en sprekk, så må glasset erstattes. Slike småskader kan
utvikle seg over tid, og glasset kan granulere ved bruk.
Installasjon
Produktet skal installeres som beskrevet i monteringsveiledningen. Om produktet installeres
eller brukes på andre måter enn beregnet, kan det påvirke garantien. Vi anbefaler bruk av
profesjonell installatør.
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Rengjøring og vedlikehold
Rengjøring
Rengjøres med vanlige rengjøringsmidler til bad, men vær nøye med å lese produsentens
anbefalinger på svært sterke produkter. Skulle glassene være svært tilsmusset av f eks kalk,
kan vi i stedet anbefale eddikbaserte rengjøringsprodukter, eller vanlig husholdningseddik
som varmes opp til 50° og gnis på flekkene. La virke i noen minutter og skyll av. Vær forsiktig
med rengjøringssvamper, rengjøringsmidler som inneholder slipemidler, og syrebaserte
rengjøringsmidler. Disse kan gi stygge riper/skader i glass, på profiler og lakkerte flater, og
polerte detaljer.
Vedlikehold
Om vanntrykket blir redusert, eller blandingsforholdet endret, må siler på tilførselsslanger
og/eller termostaten renses (NB! Steng av vannet). Tettelister byttes ved behov, servicesett
finnes. Dørhjul smøres ca 1 gang pr. år eller ved behov (Silikonbasert fett). Skader i
dusjkarets overflate kan repareres med egne reparasjonssett, kontakt din forhandler.
Garanti
Kjøpsloven regulerer hvilke rettigheter du har som kjøper av nye produkter.
Loven slår fast at du kan reklamere på såkalte mangler opptil 5 år etter at kjøpet fant sted.
Garantien omfatter
Produksjonsfeil og andre kjøpsrettslige mangler.
Garantien omfatter ikke
Skader som kan relateres til feil bruk, dårlig vedlikehold, feil montert produkt, eller
bruksrelaterte slitasjeskader.
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