
Produkt PLUS håndgreb 600 mm

Varenummer RT102000

VVS:777565300

NRF:6191671

RSK:8980544

EAN:5708590145907

HMI: 19083

NBS:N13:436

Farve Hvid

Produktbeskrivelse PLUS håndgreb er produkter af høj kvalitet, der kan kombineres på utallige måder og 
fuldende indretningen af det funktionelle og fleksible badeværelse. En stabil 
håndgrebsløsning med et væld af kombinationsmuligheder, som kan lette vejen til 
øget selvhjulpenhed.

PLUS håndgreb, diameter 33 mm, længde 600 mm, til fastmontering.
Afstanden på 50 mm fra væg til greb på et monteret håndgreb, gør det nemt at få fat i 
grebet.
Inkl vægroset, som skjuler monteringsskruerne.
Materialer: Pulverlakeret aluminium og kunststof.
Ekskl. monteringsskruer til væg.

Produktkapacitet Maksimal belastning: 235 kg.
Når håndgrebet belastes med 235 kg, belastes hver vægmonteringsskrue med 56 kg.
Håndgreb er testet med sikkerhedsfaktor 1,5 i henhold til kravene i DS/ISO 
17966:2016.

Materialer Pulverlakeret aluminium. Afdækning: Cycoloy-plast

Ergonomi Grebsdiameteren er 33 mm. Grebet ligger derfor godt i hånden og gør et fast greb 
muligt.

Et monteret greb holder 50 mm's afstand fra væg. Afstanden gør det nemt at få fat 
om grebet.

Garanti Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe
materiale- eller fabrikationsfejl.
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Rengøring
Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis 
universalrengøring.
Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det 
kan medføre at overfladen tager skade.

Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de 
fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.

DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:
Sprit (husholdningssprit)
Suma Bac D10
Virkon

IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:
Suma Star free D1
Taski 100
Taski 200

Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er 
vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og 
misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.

AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE:
Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en 
opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket 
af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent 
vand.

Overenstemmelses-
erklæring

Dette produkt er fremstillet i henhold til relevante krav i rådets forordning (EU) 
2017/745 om medicinsk udstyr. 
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Montering i forskellige vægtyper

Beton >B25

V8616 - Monteringssæt, 8 stk skruer Ø5 x 50, dübel SX8,
til massiv mur. Skal bestilles separat.

Mursten >= Mz12

V8616 - Monteringssæt, 8 stk skruer Ø5 x 50, dübel SX8,
til massiv mur. Skal bestilles separat.

Kalksten >= Hlz12

V8616 - Monteringssæt, 8 stk skruer Ø5 x 50, dübel SX8,
til massiv mur. Skal bestilles separat.

Gasbeton P4

V8666 - Monteringssæt, 8 stk bolte M5 x 50, dübel FTP K
6.
Skal bestilles separat.

Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med
træforstærkning

V8616 - Monteringssæt, 8 stk skruer Ø5 x 50, dübel SX8.
Dübler skal ikke anvendes.
Skal bestilles separat.
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Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22
mm krydsfinér

Befæstigelse til væg (8 stk) skal købes separat, til gipsvæg
kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.

Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med
stålplader 2 mm

Befæstigelse til væg (8 stk) skal købes separat, til gipsvæg
kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.

Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast

Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype,
da der er risiko for personskade forbundet hermed.
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