Skåform – hållbara badrumsskåp
för våtrumsmiljöer
Instruktioner, produktinfo, drift och skötsel

Skåform är en serie badrumsskåp, som är specialtillverkade för lång hållbarhet i fuktiga miljöer. Skåpen är
tillverkade i kompaktlaminat. Ett hårt material med en yta som är smutsavvisande och mycket tålig mot
repor, kemikalier, solljus och dessutom mycket fukt- och vattentåligt. Val av material och tillverkningsmetoder
har skett med fokus på en livscykel med minsta möjliga miljöpåverkan.

Återvinningsbart material
Skåform badrumsskåp är tillverkade av kompaktlaminat. Kompaktlaminat är en träfiberbaserad
cellulosaprodukt, som till största delen består av papper. Till kärnan har valts ett särskilt kraftpapper,
som är impregnerat med fenolhartser för att göra materialet starkt och flexibelt. Ytskiktet består av
melaminimpregnerat dekorpapper, som utgör den hårda, tåliga ytan av laminatet. Under hög temperatur och
högt tryck pressas pappersskikten samman till ett homogent material. Inga kemikalier utöver dessa är tillsatta
efter processen. Tack vare hög densitet är kompaktlaminat extremt hållbart och tåligt. Det står emot repor,
tryck, vanliga hushållskemikalier, solljus med mera, och framförallt fukt och vatten.
Vid slutet av produktens livscykel är materialet återvinningsbart. Energiinnehållet i kompaktlaminat är högt
och kan vid återvinning användas för produktion av förnyelsebar energi. Huvudsakliga restprodukter vid
förbränning är vatten och koldioxid.
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Skötselråd
Tack vare den hårda ytan är skåpen lätta att göra rent och torka av.
•

Vid lätt nedsmutsning används en torr eller lätt fuktad trasa.

•

Vid normal nedsmutsning används rent, varmt vatten, ren trasa, svamp eller mjuk borste. Om så
behövs använd tvål eller vanligt rengöringsmedel utan tillsats av slipmedel eller aggressiva ämnen. När
medlet verkat rentorkas ytan med en absorberande och ren trasa eller rent papper.

•

Använd inte rengöringssvampar och rengöringsmedel som innehåller slipmedel.

•

Använd inte aggressiva rengöringsmedel t.ex. Thinner, Aceton m.m.

Varudeklaration
•

Stomme, rygg, dörrar och hyllplan är tillverkade av kompaktlaminat.

•

Rostfria skruvar.

•

Hyllhakar av nylon.

•

Handtag (där detta förekommer) av zink.

•

Speglar sammanfogade med dubbelhäftande folie.

•

Ljusramper (tillverkade i kompaktlaminat) godkända enligt IP44, S-märkta och CE-märkta.

Kompaktlaminaten är tillverkade enligt europeisk standard EN 438-7:2005 och är CE-märkta. Laminatet
innehåller inga farliga ämnen enligt REACH.
Kompaktlaminat är inte hälsofarligt och förorenar inte miljön. Varken asbest eller tungmetaller används under
produktionscykeln, den släpper inte ut gaser, ångor, lösningsmedel eller flytande ämnen. Förnybara råvaror
utgör en betydande andel av sin sammansättning, efter stränga miljökrav principer och kriterier. Förbrukade
kompaktlaminat kan deponeras som brännbart material på vanliga återvinningsanläggningar.
Provning av badrumskåp med limmade gångjärn
Skåform Cristallo, Mirro och Aqua är testade på SP genom att under 50 dygn blivit utsatta för värme och fukt
motsvarande ett välanvänt badrum. Spegelluckorna belastades de första 25 dygnen med 5 kg/lucka som ökades
till 10 kg/lucka de sista 25 dygnen. De tre sista dygnen utfördes dessutom en frysning ner till -10° C för att
simulera transport vintertid. Efter avslutad test observerades inga skador på skåpen.
SP:s rapport nr FX107312 kan erhållas av Skånebeslag.
För limning av fästbricka (adapter) på spegeln användes ett tvåkomponentslim. Det härdade limmet kan
jämföras med akrylbas.
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Hälsorisk
Vid sågning, slipning och annan liknande bearbetning kan dammbildning irritera luftvägarna. Arbetsplatsen
bör därför förses med god ventilation eller utsug. Laminatkanter och spån är vassa. Ögonskydd och
skyddshandskar bör användas vid bearbetning.
Vid brand kan alla sedvanliga släckningsmedel användas. Brinnande kompaktlaminat avger inga giftiga gaser.
Allmän miljöinformation
Laminatytan är fysikalisk säker och är officiellt accepterad för kontakt med livsmedel (Livsmedelsverket).
Elektrisk installation
Armaturerna är konstruerade för att kunna monteras i normal omgivningstemperatur av max 25o C.
Överskrids denna kommer livslängden på ingående komponenter att förkortas. Installation ska ske enligt
gällande föreskrifter och krav. Kontrollera att märkspänning för utrustningen överensstämmer med tillgänglig
nätspänning. Säkerställ att inkopplingen är korrekt innan driftsättning.

OBS! Efter montering av ljuskälla bör ljuskällorna brännas in, detta görs genom att vid montering
låta lampan vara tänd minst 30 minuter.
Nya lysrör kan flimra eller lysa med ojämnt/nedsatt ljus i början, kan även inträffa om man förändrar riktning eller placering av rören/armaturen. Detta fenomen försvinner normalt när de varit
igång i några minuter.

Byte av ljuskälla
Kontrollera på armaturens märketikett så att ljuskälla med rätt effekt väljs. Om fel ljuskälla installeras finns
risk för skador på utrustningen.
Ljuskällorna bör brännas in. Detta görs genom att ha max ljusnivå i 100 timmar, denna process bör göras inom
de första 200 timmarna för att få optimal livslängd och funktion.
Vid 10 % bortfall av ljuskällorna rekommenderas att göra ett planerat byte av alla ljuskällor, då alla är på väg
att bli förbrukade. De som fortfarande lyser bra drar högre ström, vilket ger drivdonen en högre belastning,
och kommer inom kort att sluta fungera.
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av spegeldörrar till Skåform Aqua / Safe
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Montering av spegeldörrar till Skåform Basic

Montering av spegeldörrar till Skåform Basic / Polar

Rättmonterad!
Vibrationsdämparen (folien) går max
3 mm över framsidan

Spegelsida
Höger spegel

Vänster spegel

Montera handtag enl. skiss
Spegel

Montera handtag och
gummibuffertar enl. skiss
Spegel
Transparent bricka

Kort skruv

Transparent
bricka

Lång skruv

Vit gummibuffert

Kort skruv

Transparent bricka

Vänster spegel placeras
i det inre spåret

Lång skruv

Höger spegel placeras
i det yttre spåret
SilikonNågra droppar olja
olja
i spåren gör att
speglarna löper
lättare

www.skanebeslag.se / info@skanebeslag.se
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Montering av spegeldörrar till Skåform mirro/cristallo

Börja med att montera gångjärnen på spegeldörren

Fel

Fel
2

Höjdjustering +/- 2,0 mm

Sidjustering +/- 2,0 mm

Vid behov att sidojustera spegeldörren,
justera med skruv 2 på gångjärnet

Montering av dämpare

2

12-17 kg
6-12kg

1

Sidostycke

Sidostycke

Rätt

1

Vid behov att höjdjustera spegeldörren
måste skruv 1 lossas på övre och
nedre monteringsplattan.

Spegelglas

OBS!
Vid leverans är justeringsskruven lös på nedre monteringsplattan. Spänn skruven vid montering av gångjärnet så att
parallellt läge uppnås. Det är viktigt att monteringsplattan
på stommen är i parallellt läge med gångjärnet.
SE BILDEN NEDAN !
Vid behov justera med skruv 1 så att parallellt läge uppnås.

Spegelglas

Sidostycke

Spegelglas

1

3

Djupjustering + 3,0 mm, - 2,0 mm

Vid behov att djupjustera spegeldörren,
justera med skruv 3 på gångjärnet

Skötselanvisningar:
Vid rengöring av speglarna får endast
fönsterputsmedel användas.
Aceton, thinner, bensin, rödsprit eller
liknande kemikalier får ej användas,
det skadar fastsättningen av gångjärnen.

4-6 kg

Placera dämparen på
nedre gångjärnet
www.skanebeslag.se / info@skanebeslag.se
040-430 180

Byte av lysrör

Slå ifrån spänningen till armaturen.
Lossa de båda plastskruvarna på armaturens
ovansida.
Lyft av akrylskivan.

Byte av lysrör T8, sockel G13

Vrid lysröret ett kvarts varv.
Ta bort lysröret.
Sätt i det nya lysröret och vrid ett kvarts varv.
Lägg på akrylskivan och spänn försiktigt de
båda plastskruvarna.

Byte av lysrör TC-L, sockel 2G11

Drag loss lysröret åt vänster.
Sätt i det nya lysröret.
Lägg på akrylskivan och spänn försiktigt de
båda plastskruvarna.

Mer information om Skåform badrumsskåp

Besök www.skanebeslag.se eller kontakta Skånebeslag AB på telefon 040-430 180.

Santessons väg 24, 232 61 Arlöv tel: 040-43 01 80, fax 040-43 01 81
www. skanebeslag.se
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