DDV-dokumentasjon
TECEdrainline design dusjrennesystem

Systembeskrivelse:
TECEdrainline design dusjrennesystem i rustfritt stål. For montasje med smøremembran.
Sluk med vannlås i PP-plast. 40, 50 og 75 mm sideutløp. 50 mm vertikalt utløp.
Rennedelen leveres i tre varianter for forskjellig montasje. Stort utvalg av rister i rustfritt stål,
glass eller for fliser og naturstein. Spesiallengder og egendesignede rister kan leveres på
bestilling.
Teknisk Godkjenning nr. 20157 fra SINTEF Certification.

TECEdrainline dusjrenne består av:




Renne i rustfritt stål inkl. Seal System butyltape
Rist
Sluk med vannlås
(Renne, rist og sluk bestilles hver for seg.)

Tilbehør (valgfritt):
 Montasjeføtter
 Hårsil
 Vannlås med luktsperre
 TECEdrainbase støydempematte

Følgende NRF-nummer inngår i systemet:
TECEdrainline standardrenne
700
800
NRF-nr.
4533511
4533512

900
4533513

1000
4533514

1200
4533515

1500
4533516
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TECEdrainline renne for naturstein (bæreplate for naturstein medfølger)
700
800
900
1000
1200
NRF-nr.
4533484
4533485
4533486
4533487 4533488

1500
4533489

TECEdrainline renne for montering inntil vegg
700
800
900
NRF-nr.
4533517
4533518
4533519

1000
4533521

1200
4533522

1500
4533523

TECEdrainline sluk med vannlås
Ekstra lavt Lavt
NRF-nr.
4533497
4533287

Max
4533289

Vertikal
4533291

Normal
4533288

TECEdrainline tilbehør
Beskrivelse
Hårsil
Montasjeføtter 92-139 mm
Montasjeføtter 137-184 mm
Drainbase lydisolerende matte, 1,25x1,25 m
Drainbase lydisolerende matte, rull 8 meter
Vannlås m/luktsperre – ekstra lavt
Vannlås m/luktsperre – lavt
Vannlås m/luktsperre – normalt
Vannlås m/luktsperre – max og vertikalt

NRF-nr.
4533498
4533392
4533393
4533294
4533295
4533524
4533525
4533526
4533527

Vi henviser til vår katalog og våre hjemmesider for informasjon om tilhørende rister .
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Drift og vedlikehold
Rengjøring:
Rennedel
Løft opp risten ved hjelp av det medfølgende verktøyet. Rengjør synlige flater med en
myk klut. Bruk kun varmtvann og et mildt vaskemiddel. Skyll deretter med rent vann.
Rist i rustfritt stål
Rengjør med en myk klut. Bruk kun varmtvann og et mildt vaskemiddel. Skyll deretter
med rent vann.
Rustfri rist for fliser
Følg instruksjonene fra flisleverandøren. Skyll deretter med rent vann.
Rist i glass
Rengjør med en myk klut. Bruk varmtvann. Et mildt og farveløst vaskemiddel for glass
kan benyttes. Skyll deretter med rent vann.
Sluk
For å unngå tett sluk, anbefaler vi en regelmessig rengjøring.
Ta ut risten. Ta ut vannlåsen og skyll denne grundig. Skyll grundig i sluket.
Ved behov, er det mulig å bruke en stakefjær. Innvendig i sluket er det et symbol som viser
hvilken retning utløper går.

Kontroll:
Silikonfuger kan ikke regnes som permanente. Disse bør jevnlig kontrolleres og
eventuelt fornyes.

Generell informasjon:
TECE Norge AS leverer i henhold til FL-VA/VVS 2016.
Ytterligere teknisk informasjon kan lastes ned fra TECE Norge AS’ hjemmeside,
www.tece.no

Kontakt og service:
Produsent/importør:
TECE Norge AS
Snipetjernveien 4
1405 LANGHUS
Tlf. 03654
E-post: post@tece.no
Web: www.tece.no

