GEBRUIKERSHANDLEIDING &
INSTALLATIEGIDS
KENMERKEN
De wastafels van Detremmerie hebben een solide oppervlak, samengesteld uit een mengsel van mineralen en
kunststofhars.
Deze samenstelling is speciaal ontwikkeld voor gebruik in de badkamer en heeft een lage porositeit, hoge hardheid, laag
slipniveau, is duurzaam, onderhoudsvriendelijk en eenvoudig te reinigen, en bovendien antibacterieel.

INSTALLATIETIPS

¡ZEER BELANGRIJK! Bescherm de wastafel tijdens de installatie
om schade te voorkomen aan het oppervlak.

1. Controleer visueel of er geen problemen zijn aan de
wastafels, zowel aan het oppervlak als aan de afvoer
2. Laat ruimte vrij voor de installatie van de afvoer
en leidingen.
4. Bevestig de consoles aan de muur. De wastafel zal
12 mm boven de consoles uitkomen.
5. Markeer de gaten van de consoles op de muur en
maak deze een beetje breder
5. Schroef de eerste console vast
6. Zet de rest van de consoles op hetzelfde niveau.
7. De afstand tussen de consoles is afhankelijk van de
grootte van de wasbak.
8. Doe wat silicoon op de consoles en tussen de wand
en de rand van de wastafel.
9. Trek recht met de nivelleringsschroef.
10. Laat het drogen
11. Wanneer het silicoon droog is, snijdt u het
overtollige silicoon weg.
12. Installeer de kraan en de afvoerpijp
Gebruik wanneer er resten van cementlijm, mortel enz. zijn achtergebleven tijdens het reinigen van de wastafels na de
installatie een ontkalker voor de verwijdering. Vermijd direct wrijven.
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Voor de dagelijkse reiniging is het voldoende om de bak te spoelen met een milde zeep en water. Gebruik in het geval van
kalkafzetting een anti-kalkproduct en spoel het weg.
Voor de rest van de schoonmaakproducten zijn de volgende chemicaliën gecontroleerd. De gevolgen zijn onderverdeeld in
drie blokken. Gebruik geen producten die niet op deze lijst zijn opgenomen, omdat ze niet zijn getest op het product:

Geen gevolgen

Milde gevolgen

Ernstige gevolgen

Bleekmiddelen

Meneer Proper

Zoutzuur

Viakal

Nagellak

Azijn

Ammoniak

Waterstofperoxide

Aceton

KH7

Betadine

Haarverf

Cillit Bang
Terpentijnolie
Nagellakremover
Ontstopper

Milde gevolgen: lichte verandering van glans of kleur.
Ernstige gevolgen: aangetast oppervlak, oppervlaktedegradatie of blaarvorming.
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REPARATIE
In het geval van schade aan het oppervlak door stoten, krassen of chemische aanval kan deze volledig worden hersteld
dankzij de samenstelling van de wastafels. Hiervoor bieden wij verschillende reparatiesets. Raadpleeg onze technische
dienst om te weten welke verstrekt moet worden, afhankelijk van de schade.
1.

WITTE WASTAFELS

Schade aan het oppervlak of krassen
In geval van lichte schade, behandel het getroffen gebied met een schuursponsje met toenemende intensiteit tot de
imperfectie verdwijnt. Als het schuursponsje niet genoeg is, gebruik dan fijn schuurpapier (280). Het is raadzaam om
het gehele oppervlak van de bak op zachte wijze te behandelen op het onbeschadigde gedeelte en intensiever op het
aangetaste deel.
Ernstige schade, inclusief gaten of massaverlies
Hiervoor wordt een kit met vloeibare hars gebruikt. Deze bestaat uit twee componenten (hars en katalysator) die in het
geheel onmiddellijk vóór het aanbrengen op het beschadigde oppervlak moeten worden gemengd. Aanbrengen met een spatel
om onvolkomenheden te bedekken, gedurende 15 minuten laten drogen gedurende 15 en herhaal de bovenstaande stappen.
2.

GEKLEURDE WASTAFELS

Schade aan het oppervlak of krassen
Voor gekleurde wastafels is het noodzakelijk om een verflaag aan te brengen, die is inbegrepen in de set van de fabrikant.
Aanbrengen na het uitvoeren van de vorige stap. Wees er zeker van dat het oppervlak volledig schoon en vrij van
onzuiverheden is. De kit wordt geleverd met twee componenten (verf en katalysator) die geheel gemengd moeten worden in
de geleverde hoeveelheden. Onmiddellijk aanbrengen op de gehele wastafels en ongeveer 24 uur laten drogen. Het wordt
aanbevolen om aan te brengen met een pistool om afwerking te verkrijgen die gelijk is aan de van de fabriek. Indien u niet
beschikt over een pistool, kunt u gebruikmaken van een handroller en een afwerking bij benadering verkrijgen.
Ernstige schade, inclusief gaten of massaverlies
Voeg hiervoor een kit met vloeibare hars toe aan de voorgaande verfkit. Deze bestaat uit twee componenten (hars en
katalysator) die in het geheel onmiddellijk vóór het aanbrengen op het beschadigde oppervlak moeten worden gemengd.
Aanbrengen met een spatel om onvolkomenheden te bedekken, gedurende 15 minuten laten drogen gedurende 15 en
herhaal de bovenstaande stappen.
Raadpleeg de instructies van elke kit voor de juiste toepassing.
GARANTIE
De Bsurface-producten vallen onder de dekking van de algemene wet van garanties 23/2003 van 10 juli inzake garantie
op de aankoop van consumptiegoederen.
De garantie dekt mogelijke reparaties van de wastafels tot fabricagefouten, in welk geval zowel manuren als vervanging
en verplaatsingen gratis zijn. De accreditatie van het aankoopdocument is hiervoor vereist.
Bsurface wijst elke aansprakelijkheid als gevolg van verkeerd gebruik of onjuiste installatie af. Het wordt daarom
aanbevolen om de instructies in deze handleiding strikt te volgen. Schade als gevolg van het transport,
weersomstandigheden of beschadiging door ontoereikende chemische producten is niet inbegrepen.
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