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Monteringsanvisning Comet

DK

Monteringsvejledning Comet
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Standard

Fästklammer
x 10
Art.nr. 1665200

Flush/Planlimning

Diskbänk / Vask Comet
Yttermått och radier / Udvendige mål og radier

13,5
8±01

Ø 35

R 162,5
500

Underlimning
R 127,5

R 527,5

13,5
8± 01
555

S

Skötselråd

Den rostfria plåtytan bör torkas ren efter varje användning med en fuktig svamp eller trasa, som eventuellt
doppats i diskmedelslösning som sedan sköljs bort.
Torrtorka efter. Matta partier på plåten får tillbaka sin
lyster om man strör på lite krita och gnuggar med mjuk
trasa. Efter all rengöring skall plåtytan sköljas med
vatten och torrtorkas.
Hantera inte syror och andra aggressiva ämnen på diskeller tvättbänken. Även inläggningsspad, sockrade och
saltade vätskor som får torka in kan ge fläckar som är
svåra att av-lägsna. Använd inte stålull eller fibersvamp
på bänkplanet, däremot kan fibersvampen med fördel
användas i disklåda och slasktratt.

DK Vedligeholdelse
Efter brug tørres køkkenbordet af med en svamp eller en
klud, der er dyppet i opvaskemiddel,og derefter tørres
efter med en ren klud. Lad aldrig vand eller anden fugtighed selvtørre på overfladen. Det kan give kalkpletter.
Eventuelle pletter kan fjernes med en fiber- eller plastsvamp, der forinden dyppes i opvaskemiddel.
Vær forsigtig med følgende
Brug ikke syrer eller andre agressive væsker. Selv ret
uskadelige væsker som eddike kan afsætte mærker,
hvis de ikke straks tørres bort.
Specielle råd
Vanskelige pletter fjernes ved energisk skrubben med
fint skurepulver. Efter renskyldning tørres af med ren
klud. Grovere kalkbelægninger kan som regel fjernes
med 10-50 % fortyndet eddikesyre ogmed hurtig aftørring derefter.
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