
 

 

Badeværelse 
 
 
 

 



 

 

Gulv og vægfliser 
Indledning 

Keramiske fliser kræver minimal vedligeholdelse og har normalt en robust og slidstærk overflade, der er let 

at holde. 

Korrekt brug og vedligehold af vådrum sikrer en lang levetid og en lav påvirkning af materialer og 

konstruktioner. 

Almene råd 

• Sørg for at aftørre overflader efter bad og luft ud 

• God ventilation forlænger levetiden på fuger og forebygger skimmeldannelse 

• Før anvendelse af rense/plejeprodukter anbefales det at udføre en ’frimærke test’ for at sikre beklædningens 

modstandsdygtighed. 

 
 
 

Daglig vedligholdelse 
 

Alfix Marmor- og keramikvask kan anvendes til daglig rengøring i forhold 1/4 - 1/2 dl. til 10 liter vand. 

Overfladen sæbes ind med børste eller skuresvamp. Efter en virkningstid på 5 -10 minutter afvaskes der 

med rent vand. Alfix marmor- og keramikvask kan med fordel anvendes i sprayflaske. Dosering: 1 hættefuld 

til 2 liter vand. Sprayes på overfladen i f.eks. brusenicher efter badning. Efter kort virkningstid skylles efter 

med rent vand 
 

Cement og silikonefuger 
Almene råd 

• Sørg for at aftørre overflader efter bad og luft ud 

• God ventilation forlænger levetiden på fuger og forebygger skimmeldannelse. 
• Undgå hyppig brug af sure rengøringsmidler, da det nedbryder de cementbaserede fuger 

• Vådrummet bør jævnligt efterses, så indikationer på problemer opdages hurtigst muligt 
• Hold især øje med evt. revner/overgange mellem bygningsdele, f.eks. gulv/væg og 

gulv/gulvafløb 

• Ved behandling med neutral Imprægnering kan opnås større modstandsdygtighed og 
beskyttelse med indtrængning af olie, fedt og snavs 

• Kalkbelægninger og begroninger i form af skimmelsvamp kan opstå i fugtige og vandbelastede 
miljøer og kræver særlig vedligeholdelse 

• Elastiske fuger bør efterses med jævne mellemrum 

• Før anvendelse af rense/plejeprodukter anbefales det at udføre en ’frimærke test’ for at sikre 
beklædningens modstandsdygtighed 



 

 

Desinfektion mod skimmelsvamp 
Rodalon® INDENDØRS fortyndes 1:10, det vil sige 100 ml produkt tilsættes 900ml vand. 

Denne brugsopløsning skal fremstilles frisk fra gang til gang. 

Det er vigtigt at foretage en omhyggelig rengøring forud for en desinfektion, for at denne 

skal blive så effektiv som mulig. 

Rodalon® INDENDØRS må ikke blandes med almindelig sæbe og anioniske tensider. 
 

Lofter 
Badeværelserne kan leveres med 2 typer loft, enten malet gipsloft eller malet stålloft. 
Kabinen leveres med 100% tæt loft, dvs. alle spot er monteret i safe-bokse. 
Der kan fastøges mindre genstande i loftet ved at anvende selvskærende skruer. 

 

Stålloft 
Malede stållofter bygges op med pulverlakerede og varmgalvaniserede stål kassetter i 600 mm 
bredde. Loftet er pulverlakeret med hvid pulverlak, ral 9016. 
Dette loft anvendes ofte i belastede områder eller f.eks. i studenterboliger så man undgår vedligehold. 
Loftet rengøres med fugtig klud, hvorefter det kan tørres over med tør klud. Der kan anvendes alm. 
rengøringsmidler på loftet. 
Der må ikke anvendes skarpe genstande til at rengøre loftet med, da det kan ridse overfladen. 
 
Gipsloft 
Gipslofter består af 1,0 mm varmgalvaniserede stålplader. Pladerne er sammenføjet med clinchmaskine og 
hvid silikone, hvorpå der fuldlimes 12,5mm Fermacell gips i storformat (2400x6000mm). Overfladen males 
med grundmaling og glans 25. Loftet kan rengøres med fugtig klud, hvorefter det kan tørres over med tør 
klud. 

 

Vægge 
Vægge er bygget op i 1 mm varmgalvaniserede stål kassetter, hvorpå der er fuldlimet en 12,5mm Fermacell 

gipsplade i storformat. Derved bliver kabinen utrolig stabil og udføres med små tolerancer. 

Væggene vådrumssikres i vådszoner med Schönox WSF banevare. I vådzoner monteres vægfliser fra gulv til 

loft, øvrige vægflader kan enten males eller beklædes med vægfliser. 

Alle vægge er i øvrigt skruefaste og der kan monteres direkte i vægge både indvendigt og udvendigt fra. 

Toilet kan klare belastning på 400 kg og håndvask er testet med belastning på 200 kg. Der kan ophænges 

mindre genstande på vægge, dog må skruerne ikke gå længere ind i væggen end 20 mm. Hvis der skal 

hænges skabe og andet tungt inventar op, anbefales det at anvende gipspluks som Rosett, 

Expandet (49311002-49311036). Før der evt. bores eller skrues i væggene skal man orientere sig om 

hvordan slanger og afløb løber i væggene. Dette kan gøre ved at se på tegningerne som er tilgængelig på 

Greenbox-appen. 
 

Porcelæn 
Rengøres med almindeligt rengøringsmiddel. Undgå stærke, syreholdige kemikalier, da de kan ødelægge 

overfladen. 
 

Armaturer 
Forkromede overflader 
En forkromet overflade beskytter mod mekaniske og kemiske beskadigelser. 



 

 

Forkert rengøring kan ødelægge det forkromede lag og føre til misfarvning og korrosionsskader. For at du 
kan have glæde af dit produkt så længe som muligt, bedes du følge nedenstående anvisninger ved 
rengøring. 
 
Du har købt produkter at højeste kvalitet, og vi vil gerne have, at du kan nyde designet og den høje 
funktionalitet i rigtig lang tid. Det hjælper vi dig med ved at give dig gode råd til pleje og anbefalinger til 
rengøringen. Vandet i Danmark indeholder meget kalk, og derfor er det særligt vigtigt at rengøre armaturer 
og brusere regelmæssigt. Herunder ser du, hvordan du gør det bedst. 

 

Hvilket rengøringsmiddel 
Brug almindeligt opvaskemiddel til den daglige rengøring, ved kalkaflejringer almindeligt 
sanitetsrengøringsmiddel baseret på citronsyre. 

 
Hvor ofte 

• Rengør den belagte overflade dagligt eller omgående, hvis den er snavset 
 

Hvordan 

• Brug kun rengøringsmidler og -udstyr, som er beregnet til anvendelsesområdet 

• Følg brugsanvisningen fra producenten af rengøringsmidlet 

• afpas doseringen af rengøringsmidlet og indvirkningstiden efter behov, og lad det aldrig virke 
længere end højst nødvendigt 

• rengør overfladen med en blød klud og lidt vand 

• skyl efter med rent vand for at fjerne rester af rengøringsmidlet 

• tør overfladen af 
 

Brug ikke rengøringsmiddel, der 

• indeholder saltsyre, myresyre eller eddikesyre 

• indeholder fosfor eller klorblegemiddel 

• indeholder svovl 

• har en abrasiv virkning 

• bland aldrig rengøringsmidler 

• brug ikke damp renser, da de høje temperaturer beskadiger produktet 

• sprøjt rengøringsmiddel på en klud, aldrig direkte på produktet 

• spraytågen kan trænge ind i åbninger og spalter og forårsage skader 

 

Ganske enkel rengøring og afkalkning af brusere og armaturer 

Skru først den tilkalkede håndbruser af bruserslangen. Læg den derefter i blød i mildt afkalkningsmiddel 
baseret på citronsyre i et par minutter. Det er meget vigtigt, at afkalkningsmidlet ikke indeholder andre, 
særligt aggressive, syrer. Det er ideelt at lægge håndbruseren med stråleskiven nedad, så denne og ikke 
hele bruseren bliver dækket af afkalkningsmidlet. Herefter skylles håndbruseren med rigelige mængder 
rent vand. Hvis kalken ikke er helt væk, kan du gentage processen. 
Overfladen på dit armatur rengør du bedst ved at tørre af med en blød bomuldsklud. Kalkrester fjernes 
med et mildt rengøringsmiddel baseret på citronsyre. Spray aldrig rengøringsmiddel direkte på 
armaturet. Spray i stedet altid rengøringsmidlet på en klud, og skyl altid armaturet med rigeligt rent 
vand bagefter. 
Luftblanderen (også kaldet perlatoren eller stråleformeren) kan du også skrue af efter behov. Læg den 
derefter i blød i citronsyrebaseret afkalkningsmiddel i et par minutter. Her skal du også skylle efter med 
rigeligt rent vand. 

 
 



 

 

Gulvafløb 
BLÜCHER® Drain Domestic gulvafløb i rustfrit stål kan monteres med indbygningsvandlås, som har en høj 

selvrensningsevne, eller P-vandlås. Indbygningsvandlåsen kan let tages op. Ved forekomst af mange 

urenheder kan det være nødvendigt at rense vandlåsen med passende intervaller. 

• Rengøring: Skruerne i risten (2 eller 3 stk.) løsnes. Risten fjernes, og vandlås og evt. sikurv løftes op. 

• Rengør vandlåsen med rengøringsmiddel efter behov. Den todelte vandlås kan skilles i to dele, som 
spules separat. 

• Sørg for, at vandlåsens pakning er smurt med glidemiddel. Montér vandlåsen ved et let tryk og 
vridning på afløbets stopring. Sørg for, at vandlåsens pakning slutter godt til afløbet for at undgå 
lugtproblemer. 

• Montér evt. sikurv/siplade. 
• Montér risten og skru den fast 

• Fyld vandlåsen med vand 

Stikkontakter 
Vedligeholdelse af Fuga afbrydere/kontakter kan rengøres med en hårdt opvredet klud vædet med 

rengøringsmidler uden slibeeffekt og uden opløsningsmiddel. 

 

Spot NS14 LED 
NS14 LED Downlight IP44 6W CRI90

 
Beskrivelse 

Rund downlight på 6W for indbygning i nedhængte lofter. 

Kvalitets LED spots med høj RA værdi og IP44 tæthedsklasse. Det betyder at du kan bruge denne spot 
overalt i hjemmet, også i badeværelset. LED spotten kan og er godkendt til montering direkte i 
isoleringen og andet brandbart materiale. Samtidig er LED spotten dæmpebar på de fleste lys dæmpere 
på det danske marked. 

LED spotten er produceret som 37V og leveres med LED driver, som passer perfekt til spotten. Derfor skal 
du kun bruge 230V downlight kabel fra spot til spot. 


