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• Denna produkt är endast avsedd för inomhusbruk.

• Montering och skötsel ska utföras enligt tillverkarens instruktioner.

• Produkten är avsedd för normal badrumsmiljö, inte för extrema miljöer som till exempel
 bastu.

• Den här möbeln är gjord av MDF och får inte under längre tid utsättas för konstant
 kontakt med vatten, hög luftfuktighet eller höga temperaturer.

• Vid rengöring, använd bara fuktig trasa och torka rent efteråt. Använd aldrig svamp som
 kan repa.

• Vid kraftig nedsmutsning, använd ett milt rengöringsmedel, till exempel mild tvållösning.
 Använd aldrig repande/kemiska eller andra starka rengöringsmedel.

• Tillverkaren kan inte garantera kvaliteten och livslängden på produkten om monterings-  
 anvisningen eller ovanstående skötselanvisningar inte följs.

Alterna Badrum distribueras av Dahl Sverige AB och Optimera Svenska AB
För teknisk support, kontakta oss på 020-58 30 00 eller tks@dahl.se
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Day by Day Badrumsmöbler
Viktigt inför montering och skötsel
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Om du bryter ytbehandlingen på möbeln så riskerar du att träet tar skada. Om du måste göra ingrepp i 
ytbehandlingen så måste du säkerställa att det ”öppna” träet förseglas mot vatten och fukt.

För att undvika fuktskador på badrumsmöbler i trä så är det viktigt att alltid montera i våtzon 2, enligt GVK:s 
branschregler Säkra Våtrum.

Skötselanvisning
Våra stommar har en ytbehandling som är mycket tålig mot fukt och vatten. Detta innebär inte att de tål att 
utsättas för vatten under lång tid. För att din badrumsinredning ska hålla sig fräsch länge, torka av vatten och 
fukt så snabbt som möjligt med en torr och mjuk trasa.

Tänk på följande för att inte skada ytbehandling och material:
• Låt inte rengöringsmedel vara längre än vad som rekommenderas på förpackningen.
• Ett milt rengöringsmedel rekommenderas.
• Undvik rengöringsmedel och trasor med lösningsmedel eller slipande funktion, såsom stålull, då dessa kan  
 skada ytbehandlingen.
• Torka alltid ytorna torra med mjuk trasa efter rengöring.


