MF Pension
Pensionskassen for Magistre og psykologer

Danasvej 30, Frederiksberg
Studie- og seniorboliger

BYGNINGSDELSKORT
Bygningsdel/Emne:
Bygningsnummer:
Lokalisering:
SfB kode:

Side 1 af 3
Dato:
Revideret:
Kortet er udarbejdet af:

VVS – Sanitet – Afløb
Bygning 1 og 2
Stuen til 4 sal

11-2-2017
01.11.2017 DM
Dan Brandis

Materialespecifikation
Fabrikat / type:

Unidrain

Produktbeskrivelse:

Afløbsrender

Dimension:

Forskellige

Bilag / datablad:

JA

Omfang:
Mængder:

Entreprenør:
Navn
Adresse
E-mail
Telefon/mobil

Finn Vindahl Andersen VVS Entreprise A/S
Engholmvej 6
3100 Hornbæk
fva@fva-vvs.dk
49 70 06 24

Underentreprenør / leverandør:
Navn
Adresse
E-mail
Telefon/mobil

Billede

Billede

Billede

MF Pension
Pensionskassen for Magistre og psykologer

Danasvej 30, Frederiksberg
Studie- og seniorboliger

DRIFTSOPLYSNINGER

Indbygningsår:
Forventet levetid:
Eftersynsinterval:
Vedligeholdelsesinterval:
Første vedligeholdelse:

2016
15-25 år
Efter behov
Efter behov

Vedligeholdelses- og reparationsanvisning:

Rengøringsmidler og metoder:

Almindelig rengøring, dog skal afløbsrende rengøres for
sæbe, hår og lign. mindst en gang pr. måned.
Rengør rist, afløbsarmatur og evt. trævlesi:
Løft risten og tag trævlesien op af afløbsarmaturet.
Rengør alle 3 dele med en blød klud eller børste dyppet
i lunken sulfovand eller anden mild sæbe. Brug ikke
ståluld.
Poler rist og armatur i samme retning som stålet er
slebet. Risten kan også behandles med kalkfjerner til
husholdningsbrug. Lad det sidde et par minutter og skyl
efter med rigtigt rent vand.
Rengør rustfrit stål jævnligt:
Rustfrit stål er mere holdbart, hvis det bliver rengjort
jævnligt. Stålets overflade er beskyttet af en holdbar film
af kromoxid. Der kan opstå korrosion hvis den
beskyttende film bliver beskadiget, f.eks. hvis der sidder
urenheder på stålet.
Rengør vandlåsen hvis vandet løber langsomt ud
eller afløbet er stoppet:
Tag med en finger om palen i midten af vandlåsen.
Træk i palen, tryk samtidig på den ene ende af
vandlåsen og træk vandlåsen op med den anden ende
først.
Skil vandlåsens over- og underdel ad. Skyl delene i
varmt vand, brug evt. lidt sulfo. Til kalkaflejringer på
vandlås og trævlesi kan man bruge skurecreme og grov
plastsvamp. Over- og underdel samles igen. Vandlåsen
er korrekt samlet når de to dele er ”klikket” på plads. Der
skal være ca. 1 fingerbredde mellem over- og underdel,
så vandet kan løbe ud. Smør vandlåsens pakning med
sulfo eller sæbe.
Skub vandlåsen tilbage i afløbet. Vær omhyggelig med
at den sidder vandret. Vandlåsen er korrekt samlet og
sidder korrekt, når vandet løber igennem afløbet uden
hindring.
Tegn på at vandlåsen ikke er korrekt samlet eller
ikke sidder korrekt:
- Der løber ikke vand igennem.
- Løsning: Overdelen er trykket for hårdt ned. Tag
vandlåsen op og kontroller, at delene er korrekt
samlet.
- Der kommer dårlig lugt op fra afløbet
- Løsning: Vandlåsen er ikke helt nede i sit leje
eller ligger ikke lige. Monter vandlåsen igen
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