REINIGINGSINSTRUCTIES
Reinigingsinstructies voor BLANKE LINEAIRE ONTWATERINGEN:
BLANKE DIBA-LINE 2.0 en BLANKE DISK-LINE
BLANKE DIBA-LINE EC en BLANKE DISK-LINE EC
BLANKE DIBA-LINE SL en BLANKE DISK-LINE SL

Algemene informatie
Kalkafzettingen door water, haren, huidschilfers, zeep, douchegel
en shampoo zorgen ervoor dat tijdens het dagelijks gebruik van de
douche verontreinigingen ontstaan in het goot- en afvoergedeelte.
Deze verontreinigingen moeten desgewenst verwijderd worden.
Om het schoonmaken te vergemakkelijken, mogen niet-agressieve
of niet-schurende huishoudreinigers worden gebruikt. Deze mogen
geen oplosmiddelen of zuren bevatten. Verder mogen de afdekroosters niet met staalwol of staalborstels worden gereinigd.
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REINIGINGSINSTRUCTIES
Reinigingsinstructies voor BLANKE LINEAIRE ONTWATERINGEN
BLANKE DIBA-LINE 2.0 en BLANKE DISK-LINE

1

Met de meegeleverde roosterlifter (witte
kunststof hefboom) wordt het afdekrooster
opgetild resp. eruit gewipt.

2

De waterslot aan beide zijden beetpakken en
uit het afvoerstuk drukken. Afhankelijk van de
inbouwsituatie is dat naar de wand toe of van de
wand weg.

3

Grove verontreinigingen in het afwateringslichaam met stromend warm water en huishoudreinigers verwijderen. Een spons of een
borstel vergemakkelijkt het reinigen. Bij de waterslot gaat u op dezelfde wijze te werk. Voordat
u de waterslot terugplaatst, de insteeksok invetten (met armaturenvet of vaseline).

BLANKE DIBA-LINE EC en BLANKE DISK-LINE EC

1

Met de meegeleverde roosterlifter (witte
kunststof hefboom) wordt het afdekrooster
opgetild resp. eruit gewipt.

2

De roosterlifter boven in de groef van de afvoersluiting steken en deze eruit drukken.
Afhankelijk van de inbouwsituatie is dat naar de
wand toe of van de wand weg.

3

Grove verontreinigingen in het afwateringslichaam met stromend warm water en huishoudreinigers verwijderen. Een spons of een
borstel vergemakkelijkt het reinigen. Bij de afvoersluiting gaat u op dezelfde wijze te werk. Voordat u
de afvoersluiting weer terugplaatst, de afdichtring
van de afvoersluiting invetten (met armaturenvet
of vaseline).

BLANKE DIBA-LINE SL en BLANKE DISK-LINE SL

1

Met de meegeleverde roosterlifter (witte
kunststof hefboom) wordt het afdekrooster
opgetild resp. eruit gewipt.

2

Verwijder de haarzeef met de hand.

3

Grove verontreinigingen in het afwateringslichaam met stromend warm water en huishoudreinigers verwijderen. Een spons of een borstel vergemakkelijkt het reinigen. Bij de haarzeef
gaat u op dezelfde wijze te werk. Voordat de afvoer
wordt teruggeplaatst, met veel water afspoelen.

Let op: Lees bij gebruik de instructies in onze actuele technische specificaties. Zorg ook dat u de actuele normen naleeft.
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