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1. PRODUKTBESKRIVELSE 

Porsgrund Spira Art vegghengt toalett har Porsgrund Smart 
rengjøringsvennlig overflate. Toalettsete bestilles separat. Bruk 
Porsgrund Spira sete for optimal brukerkomfort.  
 
Følg alltid monteringsveiledningen ved installasjon. 
 
Alle Porsgrund Spira toaletter er produsert i henhold til etter NS-EN 
997:2018 
  

 
 

 

Geberit varenummer: 502.417.00.1 / NRF 6045013 

Dimensjon: Se tegning side 2 

Farge: Hvit.  

Overflatebehandling: Glasert overflate, Porsgrund Smart 

Øvrige opplysninger:  
  

 
2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter 
Veiledning for stell: 
Du har valgt et produkt med en overflate av høy kvalitet. Ta hensyn til den følgende informasjonen om stell. Produsenten påtar 
seg ikke ansvar for produktskader som oppstår på grunn av feil stell og håndtering. 
 
Informasjon om stell: 
Bruk milde rengjøringsmidler til husholdningsbruk og rengjør hyppig 
Ikke bruk syreholdige eller etsende rengjøringsmidler 
Ikke bruk skarpe eller spisse gjenstander til rengjøring. 
Fjern løsemiddelholdige stoffer straks. 
 
Informasjon om stell av porselen: 
Bare bruk vanlig, kommersielt tilgjengelig rengjøringsmiddel i tråd med angivelsene fra produsenten. Pass på at setet er åpnet 
eller demontert under virkningstiden til rengjøringsmidler. Bruk bare klorholdige, slipende eller skurende rengjøringsmidler på 
kraftige avleiringer. 
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Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter (forts.) 
 

Smuss Tiltak for stell 
Til daglig rengjøring Bruk flytende, milde rengjøringsmidler og vann 

Tørk av overflaten med en myk, lofri klut. 
Ved smuss som sitter godt fast Generelt skal du bruk rengjøringsmidler som er egnet til sanitærporselen, eller mild skurekrem. 

Fjern eventuelle kalkrester med mild eddikrens 
Rengjør overflaten med vann 
Tørk av overflaten med en myk, lofri klut. 

Ved kraftige avleiringer Organiske avleiringer (brun til sort misfarging): 
Vask stedene det gjelder med vanlig klorin. Følg produsentens angivelser for 
rengjøringsmiddelet til porselen. Klorin skal uansett ikke virke i mer enn 2 timer. 
Rengjør overflaten med vann 
Tørk av overflaten med en myk, lofri klut. 
Silikatavleiringer (grå misfarging): 
Fukt en mikrofiberklut med vanlig rengjøringsmiddel til porselen 
Vask stedene det gjelder med roterende bevegelser. Silikatavleiringer er svært gjenstridige og 
det kan derfor være nødvendig å rengjøre i flere omganger. 
Rengjør overflaten med vann 
Tørk av overflaten med en myk, lofri klut. 

 
  
Ettersyn/kontroll 
Grundig, regelmessig rengjøring. Etterstramming av skruer ved behov. 
Toaletter som renner må repareres snarest for å unngå misfarging. 
I hus som står tomme og uten oppbevaring om vinteren, må du passe på følgende: 
Tøm og tørk sisternen. Hell 0,3-0,4 liter frostvæske i toalettskålen. For å unngå fordamping heller du på vanlig matolje til 
vannoverflaten er dekket med oljefilm. Alternativt kan du dekke til vannoverflaten med plastfolie. 
Vedlikeholdsinstruks og -intervall 
Geberit garanterer reservedeler i 10 år etter at produksjon av produktet stanser. 
 
 
  

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER 
Antatt teknisk levetid uten utskiftninger 
>  
Garanti og vilkår 
Iht. gjeldende lov 
Fuktbestandighet 
God 
Renholdsvennlighet 
God 
Øvrige opplysninger 
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4. TEKNISK SERVICE 
Produsent/importør Geberit AS 
Postadresse Luhrtoppen 2 
Postnr. og poststed 1470 Lørenskog 
Telefon 67978200 
E-post Order.no@geberit.com 
Internett www.geberit.no 
    

        


