
Product PLUS toalettarmstöd, 850 mm

Varunummer R360085000

VVS:615871200

RSK:8487438

EAN:5708590367910

HMI: 123553

FDA:ILS/D135866

Färg Vit

Beskrivning Alla toalettstöd PLUS har en integrerad dämparfunktion som säkerställer att stödet 
sänks kontrollerat från vertikalt till horisontellt läge.
Lämplig för användning med vägghängda toaletter där avståndet från vägg till front är 
700 mm, och för golvstående toaletter.
Ersätter utgående modeller R3085 och RF085. 

PLUS toalettarmstöd med fjäderbelastning. Total längd 850 mm. Ergonomisk design, 
som ger skön vila åt armarna och ett optimalt stöd när man skal resa eller sätta sig. 
Fast höjd. Uppfällbart.
Material: Aluminium med greppfast tvåkomponentsplast.
Exkl. monteringsskruvar.

Justerbar Fast höjd

Produktkapacitet Maximal belastning: 150 kg.
Når toalettarmstöden belastas med 150 kg, belastas varja monterings skruv med 161 
kg.

PLUS toalettarmstöd är testad statiskt med respektive 700 kg (tät på väggen), 425 kg 
(på midten) och 225 kg (på yterpunktet).

Material Toalettarmstöden är främst framställt i 10-mikrometer anodiserad aluminium. Greppen 
är belagda med en glidyta av termoplastisk elastomer (TPE) som omsluter en 
glasförstärkt nylonkärna.
Interna komponenter och fästelement är främst gjorda av rostfritt stål.

Ergonomi Stabilt stöd i form av ergonomiska toalettarmstöd ger ökad trygghet till den sittande 
brukaren och underlättar samtidigt den dagliga förflyttningen från och till hjälpmedel. 
Ett bra toalettarmstöd ger skön vila åt armarna och ett optimalt stöd när man ska resa 
eller sätta sig.

Funktioner Toalettarmstöden är försedda med ett gångjärn som gör det möjligt att fälla upp 
toalettarmstöden mot väggen. Uppfällbara toalettarmstöd ger gott om plats i rummet 
när de inte används.
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Garanti Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från
inköpsdatum.

Rengöring
Rengör produkten med vanligt såpvatten.
Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel 
eftersom detta kan skada yten.

Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds 
enligt anvisningarna på förpackningen.

DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:
Tvättsprit 70%

INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:
Suma Star free D1
Taski 100
Taski 200

Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och 
eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och 
nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.

Överensstämmelses
deklaration

Denne produkt är tillverkad i enlighet med förordning (EU) 2017/745 om 
medicintekniska produkter.

Avsedd användning
Toalettarmstödet används som stöd för en person som ska sätta sig på eller resa sig 
från en toalett, eller vid sidoförflyttning från rullstol.
Användningsmiljö
För användning inomhus i våtrumsmiljö, till exempel ett badrum, i privata hem, på 
vårdhem och sjukhus. Vid yrkesmässig användning är den förväntade livslängden 10 
år.
Livscykeltest har utförts enligt ISO 17966:2016.

För underhåll hänvisas till användnings – underhållsinstruktion som är anslutna till 
produkten, detta finns på hemsidan under ”Downloads”. 

Link til eBVD: https://www.ebvd.org/BMI/Document/Export/4222/0/Pdf

Denna produkt har fått följande bedömning:
Byggvarubedömningen: Accepteras
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Betong >B25

V8604 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø8 x 70 försänkt,
plugg SX10.
Måste beställas separat.

V8604 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø8 x 70 försänkt,
plugg SX10.
Måste beställas separat.

Mursten >= Mz12

Cementsten >= Hlz12

V8604 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø8 x 70 försänkt,
plugg SX10.
Måste beställas separat.

Lättbetong P4

V8654 - Monteringsset, 4 st. bultar M8 x 35 försänkt, plugg
FTP M 8.
Måste beställas separat.

Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med
trä

V8604 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø8 x 70 försänkt,
plugg SX10. Anvend inte plugg.
Måste beställas separat.

Montage i olika väggtyper
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Godkända våtrumsskivor förstärkt  med 22 mm
kryssfanér

Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för
gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.

Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm

Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för
gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.

Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2

Montering av produkter i denna typ av vägg
rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada
uppstår.
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