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KONTAKTER
LEVERANDØR:
Norac AS, Ringebu
Tollmoen Industriområde
N-2630 Ringebu
Tlf.
61284444
Faks.
61284445
E-Mail:
ringebu@norac.no

ENTREPRENØR:
Selvaagbygg AS
PB 534 Økern
0512 Oslo
Tlf:
23 13 70 00
Faks.
23 13 74 02
E-mail:
sb.info@selvaag.no
ARKITEKT:
Selvaagbygg AS
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2.

MATERIALLISTE
ARTIKKEL
Gulv – flis

Vegg – flis
Flisfuge
Silikonfuger
Tak

Servantmøbler
Servant
Servantbatteri
Vannlås
Dusjbatteri

Dusjgarnityr
Kran vaskemaskin
Avløp vaskemaskin
Toalett
Toalettsete
Øvrig rørutstyr
Sluk
Lampe
Ventilasjon
Termostat
Elektriske koblingsbokser

3.

TYPE
Vogue In Grigio
- tørt område
20x20cm
- dusj
10x10cm
- step i dusj
10x20cm
V&B 1171-TW02
20x20 mm
Rescon Keracolour FF lys
grå
Rescon Mapesil Lys grå
Rescon Mapesil Hvit
Stålplater med PVC folie
med fargekode GIS-0741139
Tinafacet
Marmorservant, nedfelt hvit
Oras Safira 1010
PP-HT
Oras Oramix dusjbatteri
Tut for badekar kan
ettermonteres
Oras Apollo
Oras ½” kran
Avløpstrakt, hvit
Vegghengt toalett PB
35195-01 m/sisterne
Presalitt Norden
SANIPEX Iht. Tegninger
Joti K-Sluk
Thorn 1x15W
Lufteventil GPDF 125
Floorigo FL1G
Elko

PRODUSENT
T.M.Bergersen

Art nr.

Villeroy&Boch
Rescon
Rescon
SSAB Tunnplåt
AB
Aldrea / Norac
Linn bad
Oras
Pipelife
Oras

4201153
3314715
4202661
4204288

Oras
Oras
Pipelife
Porsgrund bad

4203005
4203659
4517062
6002015

Porsgrund bad
Sanipex
Joti
Thorn
Ventilstål as
Profag Norge
Elko

6190771
3401044
3314714
1448-634
102020

RENHOLD
Daglig vask.
Overflater i badet anbefales vasket med nøytrale rengjøringsmidler med pH 6,5-8.
Rensing av sluk.
Må utføres minimum 1 gang i året. Det må ikke benyttes skarpe gjenstander, spesielt viktig i
overgangen mellom sluk og flis – hvor smøremembran og slukmansjett ligger udekket.

4.

VEDLIKEHOLD
Boring og skruing i kabiner.
Ved boring og skruing vil vanntettende membran perforeres og derved gi muligheter for vannskader.
Ved all boring og skruing i vegger forplikter kunde til å sørge for tetting iht. standarden, dvs at alle
skruehull må sikres ved at silikon sprøytes inn i hullet før skruen.
Det brukes først et flisbor, deretter et bor for å gå gjennom stålplaten som er bak flisen.
Ved montering av dusjvegg er det viktig at veggen blir satt opp der det er forsterkning i veggen for
dette. (se tegning, utvendig.)
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Det er også viktig å unngå å skru gjennom vann- eller elektriske rør som er inntegnet på tegningene.
Hvis en borer gjennom et vannrør må stoppekran stenges straks. Dette er et rør-i-rør system og skadet
vannrør lar seg bytte, ta kontakt med autorisert rørlegger.
Hvis en treffer en elektrisk ledning vil det oppstå jordfeil og jordfeilbryter slår ut. Ledning må så byttes
ut, ta kontakt med autorisert elektriker.
Utskifting av fliser.
Skal en skadd flis skiftes ut må disse skiftes etter spesielle retningslinjer.
Se www.byggkeramikkforeningen.no – Fagartikler – Utskifting av skadd flis oppå
påstrykningsmembran.
Utskifting av elastiske fuger.
Skulle silikonen løsne, må den skiftes. Det er viktig kun å renskjære flatene – da gir det vedheft.
Alle heftflater renses med aceton. Benytt silikon av samme type som beskrevet under materiallisten.
Utskifting av kraner.
Utskifting av kraner bør utføres av rørlegger. Det er avgjørende at tettingen rundt rør blir opprettholdt
for å sikre en vanntett gjennomføring.
Reklamasjoner.
Alle reklamasjoner, eventuelt levering av reservedeler rettes til leverandør av badekabinene.
Våtrom.
Det påhviler eier eller den som disponerer prefabrikerte bad , et ansvar for å føre nøye tilsyn med så vel
elastiske som vanlige fuger og fliser, for derigjennom å unngå skader.
Alle rørgjennomføringer må også jevnlig kontrolleres for å påse at det er tett rundt rørene.
Ved montering av utstyr hvor det må borres, punkterer man membran og hullet må derfor fylles med
silikon, samtidig som skruens gjenger innsettes med silikon. Små lekkasjer kan over tid utvikle seg til
omfattende skader.
Ved rengjøring av flisene er det spesielt viktig å ikke skrubbe inn mot silikonfuger eller tettinger da det
vil kunne skade silikonen.
Er man i tvil om flisenes, mørtel eller silikonfugenes tilstand må man tilkalle den som har utført
arbeidet, for besiktigelse eventuelt service. Som vil bli krevet honorert.
Slukristene må ved jevne mellomrom demonteres og slukene omhyggelig renses for hår og annet for at
vannet skal få fritt avløp. Det kan være særdeles uheldig om vannet til stadighet står opp mot
slukkanten. Ta av slukrist og løft opp vannlås, ingen skruing.
Ved unnlatelse av å iaktta ovenstående forholdsregler vil eventuelle reklamasjoner bli avvist om skader
kan tilbakeføres til ovenstående forhold.
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5.

TEGNINGER
Se vedlegg
TEGNING
Type 1 – Deleliste
Type 1 – Innvendig
Type 1 – Utvendig
Type 1 – Vannfordeling
Type 3 – Innvendig
Type 3 – Utvendig

6.

Navn.dwg
PARTLIST
0025
0026
Piping
0027
0028

BROSJYRER
Se vedlegg
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