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5190-01 Bano spejl med lys LED 3000k / 60 x 600 x 900 mm
5190-02 Bano spejl med lys LED 4000k / 60x 600 x 900 mm
5101-02 Bano spejl 4 x 600 x 960 mm
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Materialspesifikasjon
• 5190-01 og 5190-02: 4 mm klart glas med sølvbelægning på den ene side Rammen bag på spejlet
er fremstillet af pulverlakeret stål.
• 5101-02: 4 mm klart glas med sølvbelægning på den ene side

Vedligeholdelsesanvisning
Bano anbefaler almindelige rengøringsprodukter til spejl og glas. For det bedste resultat kan
man benytte en mikrofiberklud beregnet til rengøring af glas. Rengøringsmidler med
skuremidler anbefales ikke.
For spejl med LED lys er forventet levetid på dioderne på dette produktet ca. 30.000 timer.
Lysenhederne er lette at skifte ud og lagerføres af Bano som reservedele.
Reservedelsnummer:
5192-74 3000K LED rør 740 mm
5190-32 3000K LED rør 320 mm
5190-74 4000K LED rør 740 mm
5190-32 4000K LED rør 320 mm
Tak, fordi du tager dig tid til at læse disse anvisninger grundigt igennem – det er en god investering!
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5190-01 Bano spejl med lys LED 3000k / 60 x 600 x 900 mm
5190-02 Bano spejl med lys LED 4000k / 60 x 600 x 900 mm
FASTGØRING I VÆG:
Lav aldrig et gennemgående hul i en vådrumsvæg. Rens hullet efter boring og brug godkendt
fugemasse til vådrum ved fastgøring af skruer. Se illustration A
Vær opmærksom på, at væggen og dens fastgørelse må være dimensionereti henhold til
Byggebranchens Vådrumsnormer samt Bano’s Grænsesnit (se www.bano.dk) ved montering i Norge
for at produktgarantien skal gælde. For at produktgarantien skal gælde ved montering i andre lande
skal væg og befæstningen være dimensioneret i henhold til gældende nationale retningslinjer/ regler
samt Bano’s Grænsesnit.
Flisebelagt trævæg:
Forbor hul med 10 mm bor kun gennem fliserne. Rengør og fyld tætningsmasse godkendt for vådrum i hullet.
Lav aldrig et gennemgående hul i en vådrumsvæg. Se illustration A
Flisebelagt betonvæg:
Forbor hul med 12 mm bor kun gennem fliserne. Byt til 10 mm bor for videre boring gennem beton. Rengør og
fyld tætningsmasse godkendt for vådrum i hullet, sæt en 10 mm nylonplug i og fyld pluggen med tætningsmasse.
Se illustration A
Andre vægmaterialer (baderumsplader, vinyl, mm.):
Lav aldrig et gennemgående hul i en vådrumsvæg. Forbor hul dimensioneret med hensyn til vægtypen. Bor kun
igennem vægmaterialer og vådrumstætningen. Rengør og fyld tætningsmasse godkendt for vådrum i hullet.
Se illustration A
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5101-02 Bano spejl 4 x 600 x 960 mm
Bano anbefaler limning af spejl på væggen med Tech-7 eller tilsvarende lim godkendt til brug på spejl.
Brug af ikke godkendt lim kan medføre skader på spejlets reflekterende folie.
Limen bør påføres i vertikale striber således at kondens eller vand ikke samler sig på spejlets bagside.
Eventuelt kan spejlet monteres med 4 standard spejlklips.
Bano anbefaler at spejlet monteres efter badets øvrige indretning og belysning for en optimal tilpasning.

Bano anbefaler 7 dages hærdetid på alle limede produkter.

