vejledninger

unica line® bruseløsning
Tillykke med din nye unica line® bruseløsning
Når du har valgt en unica line løsning i glas, har du valgt at kombinere moderne
design og kvalitet. Vi er sikre på, at du kommer til at være meget tilfreds med din
bruseløsning. Læs her vores enkle råd til, hvordan du bedst vedligeholder løsningen, så du bliver ved med at være glad for denne.

Håndtering
Alle unica bruseløsninger er fremstillet i hærdet glas, som gør glasset 6 gange så
stærkt som almindeligt glas. Ved montering og håndtering er det vigtigt at undgå
slag mod kanterne og undgå kontakt med hårde og skarpe genstande, da dette
kan medføre, at glasset bliver beskadiget og mister sine oprindelige egenskaber.
Du skal derfor være særlig omhyggelig, når glasset monteres:
•

Monteringsvejledning skal nøje følges.

•

Brug ikke skarpe genstande til åbning af
emballagen.

•

Stil aldrig glasset på et hårdt underlag.

•

Varen skal nøje kontrolleres før montering.

•

Der kan ikke reklameres over det visuelle
efter montering.

•

Satineret/mønstret glas skal altid vendes
således, at den blanke side vender ind
mod brusenichen for at lette rengøringen.
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unica line® bruseløsning
•

Det anbefales, at monteringen udføres af 2 personer.

•

Vær opmærksom på at forskellige byggematerialer kræver forskellige skruer
og plugs.

•

Alle hængsler og beslag skal monteres, således at synlige skruehuller vender
ind i brusenichen for at opnå det flotteste resultat.

clearshield tm
•

Vær opmærksom på at glas med clearshield tm-belægning har en særlig
glat overflade. Hold derfor ekstra godt fast ved glasset under monteringen,
så det ikke glider i hænderne.

•

Rengør glasset med opvaskemiddel eller anden sæbe i det område, hvor beslag, hængsler eller u-skinne skal fæstnes.

•

Glasset er behandlet med CLEARSHIELD™på begge sider, så det er muligt at
vende glasset som ønsket, da effekten vil være på begge sider.

•

CLEARSHIELD™ er modstandsdygtig over for både organisk og kemisk forurening og er godkendt i henhold til ISO 9001/14001.

•

Se endvidere side 5.

Sikkerhed
Alle unica bruseløsninger er fremstillet af hærdet glas. Endvidere er de CE-mærket iht. EN 14428, og du har derfor altid garanti for, at både glas og hængsler lever
op til kravene om holdbarhed, stabilitet og brudegenskaber.
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Rengøring
Rengøring af bruseløsningen
For at bevare den flotte bruseløsning bør du rengøre den regelmæssigt med et
mildt rengøringsmiddel og en blød klud eller svamp, alternativt med GLASSOLUTIONS glasrens og en blød klud, dog ikke ved CLEARSHIELDTM belægning. Både
glasset og beslagene har en glat overflade, så de er lettere at rengøre.
Brug en svaber eller håndklæde efter hvert bad - så undgår du unødvendige kalkaflejringer. Anvend aldrig svampe eller rengøringsartikler med slibeegenskaber,
da det kan medføre ridser i glasset og i beslagene.

Hængsler, beslag og u-skinne
Hængsler, beslag og u-skinne må kun tørres af med en fugtig, blød klud (microfiber) opvredet i varmt vand og skal eftertørres, så der ingen fugt er tilbage. Stærke
rengøringsmidler, som eksempelvis opløsningsmiddel, må ikke anvendes, ligesom der heller ikke må anvendes nogen form for skurepulver.

Glas
Ved glasset SATIMAT anbefales det alene at anvende vand. Skulle glasset være
meget beskidt, kan der også anvendes eddikebaserede rengøringsprodukter.
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Rengøring

Belægning med clearshield tm
Hvis du har valgt glas med en clearshield tm-belægning, får du glas, som er meget nemmere at rengøre. Denne belægning samler vandet, så det lettere løber af
glasset, og derved vil du med tiden få færre kalkstriber samtidig med, at bakteriefloraen mindskes med op til 85%. Glasset skal dog stadig stadig tørres af efter brug.
Det er ofte nok at anvende en fugtig microfiberklud. Hvis du mener, at der skal
anvendes rengøringsmidler, bør du anvende et mildt produkt sammen med lunkent vand. Der kan eksempelvis anvendes Limescale Remover og Clean All. Der
må ikke anvendes Glassolutions Glasscleaner til CLEARSHIELDTM belægning.
Perleeffekten, som er på nyt glas med clearshield tm, forsvinder efterhånden,
men grundbehandlingen, som sidder inde i porerne på glasset, forbliver i mange år.
Holdbarheden af clearshield tm er afhængig af:
•

Hvor ofte glasset rengøres.

•

Hvor ofte det svabes efter brug.

•

Hvor kalkholdigt vandet er.

Erfaringen er dog, at det har en levetid på 2-5 år.

Uden clearshield tm

Med clearshield tm
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Montering: brusedør med hængsler
Milano Original
•

Affedt og rengør glasset omhyggeligt i området hvor hængslerne skal monteres - dette er særlig vigtigt for glas med CLEARSHIELD™-belægning.

•

Medfølgende gummi og plast skal anvendes som beskyttelse mellem glas og
hængsler.

•

Montér hængslerne på døren. Hængslerne skal sidde 5 mm udenfor glaskanten.

•

Placer afstandsklodser på gulvet i den ønskede højde for døren (ofte 10 mm).
Sørg for at døren er fri i hele dørens drejeradius.

•

Placer døren på afstandsklodserne for at få den rette højde og sørg for at
døren er i lod.

•

Markér hvor hullerne skal placeres. Det er en god idé at anvende malertape
på fliserne, så overfladen på fliserne ikke beskadiges.

•

Hullerne forbores med et 4 mm bor. Der må ikke bruges slag på boremaskinen, da det kan beskadige fliserne.

•

Bor færdig med et 8 mm bor - stadig uden slag.

•

Montér hængslerne, som sidder på døren, i væggen. Sørg for krydsspænding
af montageskruerne.

•

Tjek at døren bevæger sig frit og uhindret i dørhullet og bestem den ønskede
lukkeposition. Vær særlig forsigtig første gang, at døren bevæges.

•

Døren anbringes i den ønskede lukkeposition, hvorefter begge hængsler
strammes fast med pinolskruen/penolskruerne.

•

Skru til sidst hængslerne helt fast til 8-9 Nm, først ved øverste hængsel, dernæst det nederste. For at opnå en præcis indstilling af nulpunktet (lukkeposition) ved monteringen bliver hængslerne leveret, uden at nulpunktet er forudindstillet. Nulpunktet kan ændres så ofte som ønsket ved at løsne pinolskruen.
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Montering: brusedør med hængsler
•

Milano Original leveres med en dækplade, som skal monteres, efter skruerne
er fastspændt.

•

Montér knop.

•

Åbn og luk døren 5-10 gange og efterspænd pinolskruen/pinolskruerne i begge hængsler med en momentnøgle til 8-9 Nm.

•

De 2 skruer, der fæstnes omkring glasset, skal strammes til 6-7 Nm. Efter 30
minutter bør hængslerne efterspændes.

•

Dækpladerne (3) fæstnes ved hjælp af de små pinolskuer (4) til hængslet.

Ved andre MILANO beslag, følg samme vejledning, evt. uden dækplade.
Såfremt lukkepositionen ikke bliver som ønsket, kan pinolskruen løsnes, og døren placeres på ny i lukkepositionen, hvorefter pinolskruen igen spændes.
Anvendeligheden af skruer skal efterprøves af montøren. Der gives ingen garanti
herfor fra SCANGLAS A/S.

Milano Original

Milano 6112
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Milano 6110 og Milano PUR

Milano 6115

Milano 6120

Milano Premiun

Pinolskrue

Montering: brusevæg
Montering af brusevæg med beslag
•

Rengør glasset i området hvor beslagene skal monteres - dette er særlig vigtigt for glas med CLEARSHIELD™-belægning.

•

Anvend medfølgende gummi og plast som beskyttelse mellem glas og beslag.

•

Placer glasset i den ønskede position på afstandsklodser for at få den rette
højde og sørg for at det er i lod.

•

Markér hvor hullerne skal placeres i væg og evt. gulv. Det er en god idé at anvende malertape på fliserne, så overfladen på fliserne ikke beskadiges.

•

Hullerne forbores med et 4 mm bor. Der må ikke bruges slag på boremaskinen, da det kan beskadige fliserne.

•

Bor færdig med et 8 mm bor - stadig uden slag.

•

Montér beslagene i gulv og væg.

•

Sørg for at glasset er i lod.

•

Montér glasset i de fastgjorte beslag. Husk at anvende det medfølgende
gummiindlæg. Efterspænd beslagene.
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Montering: brusevæg

Montering af brusevæg med u-skinne
•

Rengør glasset i området, hvor u-skinnen skal fuges - dette er særlig vigtigt
for glas med CLEARSHIELD™-belægning.

•

U-skinnen leveres i overmål, så sørg for at forkorte længden til løsningen
(brug evt. en sav).

•

U-skinnen kan enten monteres med skruer eller limes fast - oftest anvendes
lim til montering på gulv og skruer til montering på væg. Endvidere tilrådes
det at lime u-skinnen på gulv for ikke at beskadige membran/gulvvarme. Hertil kan Dana Montagelim 291/292 anbefales.

•

Hvis u-skinnen skal skrues fast, bor da først nogle undersænkede huller i den.

•

Placer u-skinnen i den ønskede position.

•

Markér hvor hullerne skal placeres. Sørg for ikke at ramme flisefuger og evt.
gulvvarme. Det er en god idé at anvende malertape på fliserne, så overfladen
på fliserne ikke beskadiges.

•

Før fastgørelse af u-skinnen skal endekappen/endekapperne placeres.

•

U-skinnen fastgøres til væg og gulv med skruer/lim.

•

Glasset opklodses på plastklodser i u-skinnen, således at glasset ikke er i direkte kontakt med u-skinnen/skruerne.

•

Centrér glasset i u-skinnen og fug herefter på begge sider med en vådrumssilikone - alternativt kan skubgummi anvendes. Skubgummi skal placeres ind
mod vandsiden. Der bør tætnes med silikone i hjørnet.

•

Lad silikonen hærde mindst 1 døgn før brug.
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Montering: brusevæg

Montering af stabiliseringsstang til væg
•

Rengør glasset i området, hvor stabiliseringsstangen skal fæstnes - dette er
særlig vigtigt for glas med CLEARSHIELD™-belægning.

•

Opmål hvor stabiliseringsstangen skal placeres.

•

Hvis stabiliseringsstangen er for lang, skal den afkortes.

•

Fastgør pinolskruerne - pas på ikke at overskrue.

•

Montér stabiliseringsstangen. Husk at anvende det medfølgende gummiindlæg.

Anvendeligheden af skruer skal efterprøves af montøren. Der gives ingen garanti
herfor fra SCANGLAS A/S.
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Montering: brusevæg

Montering af stabiliseringsstang til loft
•

Udmål placering og monter gevindstykke til loft.

•

Afkort stangen på mål.

•

Monter stangen på glasset.

•

Tilspænd cylinderen på gevindstykket.

•

Afslut med at tilspænde pinolskuren.

Konstruktionen sikrer herved stabilitet uden at stabiliseringsstangen er ført gennem loft.
•

Monter glasset efter anvisning.

•

Mål op hvor stangen skal placeres.

•

Skru det indvendige gevindstykke fast til loftet.

•

Mål fra center i det øverste hul til bunden af det monterede gevindstykke, der skal fratrækkes 3-5 mm.

•

Stangen afkortes til den ønskede længde.

•

Cylinderen montrertes på toppen af stangen.

•

Stabiliseringsdstangen monteres på glasset.

•

Cylinderen skrues på gevindstykket.

•

Slut af med at fastspænde pinolskruen.
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