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MATERIALFAKTA

Tvättställ med Top Solid-yta
Top Solid är en komposit bestående av ISO polyester och aluminium-trihydrat som sprutappliceras med en tjocklek om ca 2,0 mm
och som backas upp av polyester/calsiumcarbonat. Med andra ord
yta av gjutkomposit med mycket hög hårdhet. Top Solid används till
tvättstälen i serie Flow och Art.
FÖRDELAR

Tvättställ med Top Solid-yta är slitstarka och har ett stenliknande
utseende. Våra tvättställ med Top Solid är CE godkända. Denna
stämpel finns placerad på tvättställets bakkant undertill.

SKÖTSEL

Rengör tvättstället med bifogad vit svamp, fuktad med vatten
(rengöringsmedel behövs inte). Alternativt en fuktig trasa med milt
rengöringsmedel ex tvål, såpa eller milt diskmedel.
Om tvättstället fått mindre repor så kan man använda sig av en
vit Scotch-brite svamp. Slipa ytan med cirklande rörelser. Djupare
repor kan försiktigt slipas bort med våtslippapper eller en grön
Scotch-brite svamp.
Har man fått en mindre skada i ytan kan man använda sig av en
vit lagningssats för gjutmarmortvättställ. För att få samma yta vid
lagningen som på resten av tvättstället, använd det slippapper som
medföljer lagningssatsen för att matta ned lagningen.
För att undvika att det blir sprickbildning i ytskiktet skall tvättstället inte utsättas för vatten som överstiger + 65° C.
Utsätt ej produkten för syror, ammoniak, klorin eller andra starkt
frätande produkter.
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Tvättställ av Solid Surface
Tvättställen Zone är tillverkade i det stenliknande, slitstarka och lättskötta kompositmaterialet Solid Surface. Trots sitt namn är materialet solitt rakt igenom. Solid Surface har funnits på marknaden sedan
1964 och kallas ibland också akrylsten.
FÖRDELAR

Solid Surface är så nära porfritt det går att komma. Det betyder att
fläckar inte tränger igenom ytan och att tvättstället är lätt att hålla
rent från smuts och fett. Skulle det ändå bli en fläck går den att
slipa bort, eftersom materialet är solitt rakt igenom. Solid Surface är
dessutom ett bra miljöval, eftersom det bland annat är tillverkat av
mineraler från naturliga källor.

SKÖTSEL

Till daglig rengöring använder du en fuktig trasa med ett milt rengöringsmedel. Skulle det uppstå repor går de att slipa bort med
Scotch-Brite-svamp eller våtslippapper. Får tvättstället en fläck ska
du torka bort den omedelbart. Använd ej lösningsmedel som aceton eller trikloretylen och andra kemikalier som starka syror (t.ex.
citronsyra) eller starka baser (t.ex. kaustik soda) eller andra mycket
aggressiva ämnen för rengöring.

Du hittar mer mått, fakta, monteringsanvisningar och skötselråd som PDF på vår hemsida: www.vedum.se

