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Ella Design Tvättställ
Monterings- och skötselanvisning
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* Dessa delar levereras inte med tvättstället, utan med blandaren.
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Information om Mineral Composite

Produkten innehåller en blandning av olika mineraler, minst 75 % sammansatt av Dolomit. Den yttersta ytan är skyddad av ett nanoskikt.

Materialet kännetecknas av Dolomitens egenskaper och är samtidigt förstärkt med ett flexibelt hartsbindemedel. Hartsbindemedlet gör att materialet är 

väldigt motståndskraftigt och tåligt mot yttre påverkan och temperaturskiftningar.

Blandningen av olika mineraler förhindrar bakterielltillväxt och absorberar varken vatten eller kemiska ämnen och att dess yta är lättare att skydda.

Rekommendationer för matta ytor

1. Rengöring får ej ske med rengöringsmedel som innehåller slipmedel, starka syror, ammoniak eller klorin. Stålull eller slipsvamp ska inte heller användas  

 (för undantagsfall, se punkt 5). Rengöring rekommenderas med mildare rengöringsmedel och mjuk trasa eller liknande.

2. Spola den inre ytan med vatten och rengör med en mjuk trasa efter varje användning.

3. Envis smuts (fett-, olja-, färg- och bläckfläckar samt mögel) ska tas bort med mild rengöringskräm. För att ytan ska bli ren kan det krävas lite extra 

 ansträngning.

4.  Vi rekommenderar att du behandlar produktens yta med kroppsolja en gång i månaden.

5.  Sprickor kan tas bort från ytan med en slipsvamp. Därefter smörjs ytan med olja. Kalkrester tas bort med en blandning av ättika och vatten.

 

Observera:

För att bevara ytskiktet på produkten så länge som möjligt och undvika att det uppstår fläckar (t ex. hårfärgningsmedel, läppstift eller andra produkter 

som är färgavgivande), ska ytan rengöras omedelbart när den blivit smutsig.  Tvättställ kan rengöras med vatten i upp till 70 °C.

Använd ej rengöringsmedel för badrum som innehåller naturliga eller konstgjorda färgämnen. Innan du använder rengöringsmedlet, prova det på en 

transparent yta.

Felaktig skötsel kan orsaka skador på produkten.

Använd rengöringsmedel med slipeffekt varsamt.

Repade eller skadade ytor

För att återställa en repad eller skadad yta, följ instruktionerna i denna manual.
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Alterna Badrum distribueras av Dahl Sverige AB och Optimera Svenska AB
För teknisk support, kontakta oss på 020-58 30 00 eller tks@dahl.se


