
Product PLUS 90° vinkel stödhandtag 400 x 900 mm

Varunummer RT118112

VVS:777567612

NRF:6311221

RSK:8980571

EAN:5708590318738

HMI: 25433

NBS:N13:436

Färg Antracitgrå

Beskrivning PLUS stödhandtag är produkter av hög kvalitet, som kan kombineras på en mängd 
olika sätt och fullände inredningen idet funktionella och praktiska badrummet. En 
stabil lösning med stödhandtag och ett otal kombinationsmöjligheter kan hjälpa 
brukaren att klara sig bättre på egen hand.

PLUS stödhandtag, vinkel 90°, höger, diameter 33 mm, A:400 mm x B:900 mm, för 
fast montering.
Avståndet på 50 mm från vägg till stödhandtag på ett monterat stödhandtag gör det 
enkelt att greppa handtaget.
Inkl. väggrosett, som gömmer monteringsskruvarna.
Material: Pulverlackerat aluminium och plastmaterial.
Exkl. monteringsskruv för vägg.

Produktkapacitet Max belastning: 235 kg.
När stödhandtaget belastas med 235 kg, belastas varje fästskruv med 56 kg.
Stödhandtag testas med säkerhetsfaktor 1,5 i enlighet med kraven i SS/ISO 
17966:2016.

Material Pulverlackerad aluminium. Väggrosett: Cycoloy-plast. Strop: Nylon (PA).

Garanti Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från
inköpsdatum.
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Rengöring
Rengör produkten med vanligt såpvatten.
Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel 
eftersom detta kan skada ytan.

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.

Link til eBVD: https://www.ebvd.org/BMI/Document/Export/3449/0/Pdf 

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

V8617 - Monteringsset 12 st. Ø5 x 50, plugg SX8, till
massiv betong. Måste beställes separat.

V8617 - Monteringsset 12 st. Ø5 x 50, plugg SX8, till
massiv betong. Måste beställes separat.

Mursten >= Mz12

Cementsten >= Hlz12

V8617 - Monteringsset 12 st. Ø5 x 50, plugg SX8, till
massiv betong. Måste beställes separat.

Lättbetong P4

V8667 - Monteringsset 12 st. M5 x 50, plugg FTP K 6.
Måste beställas separat.

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

V8617 - Monteringsset 12 st. Ø5 x 50, plugg SX8. Anvend
inte plugg.
Måste beställas separat.

Montage i olika väggtyper
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Godkända våtrumsskivor förstärkt  med 22 mm
kryssfanér

Monteringsskruv (12 stycket) måste köpas separat, för
gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.

Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm

Monteringsskruv (12 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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