
            
            
            
            
       

BEBOERMAPPE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rør og våtromsrehabilitering2017-2019 
Vetlandsveien borettslag  

 
Utarbeidet oktober 2017 



 
 

Beboermappe våtromsmodernisering Vetlandsveien borettslag. Rev.04/05.20.17 Side 2 
 

Innhold           
1 Viktig informasjon      side 3 

2 Grunnpakken       side 4 

3 Hva må du gjøre før oppstart    side 6 

4 Gjennomføring av prosjektet    side 8  

5 Tilvalg        side 12 

6 Egenlevering av utstyr     side 13 

7 Tilvalg flis       side 14 

8 Adresseliste for prosjektet    side 18  

9 Kontortid og kontaktpersoner   side 19 

10 Viktige datoer       side 20  

Vedlegg: Bruksanvisning    
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Beboermappe våtromsmodernisering Vetlandsveien borettslag. Rev.04/05.20.17 Side 3 
 

1 Viktig informasjon til deg som bor i 
Vetlandsveien borettslag 
Vetlandsveien borettslag har formelt vedtatt en rehabilitering av rør og våtrom. 
Totalentreprenør til å forestå gjennomføringen av prosjektet er Sans Bygg AS. Til 
prosjektadministrasjon og for å avlaste styret er OBOS Prosjekt AS. 

 Vi håper dere hadde anledning til å delta på informasjonsmøte for beboere som nå er 
avholdt. I denne mappen finnes viktig informasjon om rør og våtromsprosjektet. Dersom 
informasjonen i denne mappen ikke skulle være tilstrekkelig, oppfordres det til å ta kontakt 
med kontaktpersoner oppgitt i kapittel 8 side 18 og 20.  

Vi gjør spesielt oppmerksom på viktigheten av lese kapittel 3, Hva må du gjøre før 
oppstart.  

I et prosjekt hvor blant annet alt av borettslagets innvendige vann og avløpsrør skal byttes, 
er fremdrift helt essensielt. Med det så menes at totalentreprenør er avhengig av å få utført 
de ulike arbeidsoperasjoner etter en fremdriftsplan. Dette for å kunne gi forutsigbarhet til 
beboere på hvilke tidsrom utførelsen skal skje i de respektive leiligheter. Kapittel 10 side 20 
Viktige datoer, viser hvilken tidsplan som skal følges. Det er svært viktig at datoene noteres! 

 

 

 

 

Ta godt vare på denne mappen både gjennom hele prosjektets varighet og i ettertid. 

Når hele prosjektet er avsluttet, vil det bli utdelt en bruksanvisning over hvilke praktiske 
ting man må vite om ved det nye badet.  

Det er i dette prosjektet avtalt fem års reklamasjonsrett. Reklamasjonstiden starter først å 
løpe når hele prosjektet i borettslaget er ferdigstilt.  
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2 Grunnpakken 
Nedenfor finner du en nærmere beskrivelse av hva som skal gjøres, herunder kalt 
grunnpakke. Utførelsen er forankret i vedtaket Vetlandsveien borettslag har vedtatt i 
generalforsamling: 

 

Bygningsmessige arbeider 
• Generelt fjernes eksisterende overflatebelegg på vegger og gulv. I noen tilfeller kan 

eksisterende fliser vurderes beholdt av tekniske årsaker. 
• Eventuelt eksisterende betonggulv (påstøp) fjernes ned til originalt undergulv. 
• Gulv på bad: Nytt gulv legges med underliggende membran (toppmembran 4roms), 

påstøp og fliser i diagonalt mønster. 
• Vegger på bad: Veggene flislegges med smøremembran under.  
• Etablering av himling i tak på bad. Males i fargen egghvit NCS-0502Y 
• Det monteres nye dører på bad i fargen egghvit NCS-0502Y. Nye gerikter males i 

samme farge. 
• Dørterskler tilpasses nytt badegulv. 
• Nytt baderomsvindu monteres der det er vindu i dag. 
• Det vil i noen leiligheter bli innkassing av rør mellom bad og kjøkken, og mellom gang 

og bad. (4roms) 
•  

Rørleggerarbeider 
• Vann- og avløpsrør skiftes frem til bad og kjøkken. Varmtvann sirkuleres for å  gi kort 

ventetid på varmtvann.  
• Det monteres nytt vegghengt klosett. Innkassing fra gulv til tak. 
• Rørfordelingsskap plasseres i innkassing over cisterne/klosett. Dimensjon er ca. 

45x45cm, og skapet er hvitlakkert. 
• Eksisterende utstyr som servant, møbler etc. demonteres og settes opp igjen 

(remonteres). Forutsatt at de er hele og i orden. 
• Nye stoppekraner plasseres i rørfordelingsskap. 
• Nytt servantarmatur, dusjarmatur og dusjgarnityr blir montert. 
• Eventuelt  skiftes defekte vannlåser på kjøkken. 
• Alle nye synlige vannrør til utstyr på badet leveres forkrommet.  
• Det monteres nytt sluk i dusjsonen. 
• Vaskemaskinopplegg i bad blir montert. 
• Individuell måling av varmtvann. Måler plasseres i hvert rørfordelingsskap. 
• Det monteres nye kjellerstrekk for varmt- og kaldtvann. Sirkulasjon av  varmtvann. 
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• Beredere i leiligheten fjernes. Dersom det kreves destruktive inngrep i 
kjøkkeninnredning kan det avtales at bereder tappes for vann og plugges. 

 

• Etablering av nytt felles berederanlegg (felles varmtvann) i kjeller 
• I 4roms leiligheter som har rørsjakt på sin side, monteres det branngips (15,4mm) for 

å opprettholde EI 60 krav. Sjaktene er av forskjellig størrelse slik at noen plater vil 
monteres jevnt med eksisterende vegg, og noen må monteres utenpå på grunn av 
tekniske årsaker. 

Elektroarbeider 
• Eksisterende elektrisk utstyr demonteres og remonteres hvis det er i forskriftsmessig 

stand.  
• Varmekabler i gulv på bad. Styres med effektregulator. 
• Stikkontakt til vaskemaskin og tørketrommel. 
• Det leveres 2 nye kurser med kombivern til bad. Strømkabler legges synlig på vegg 

frem til badet. Elektriker velger løsning som er minst synlig da kabler må strekkes fra 
entrè til sjakt. (4roms) 

• Det leveres 4 nye downlights i bad med dimmer. 

Ventilasjon 
• Nye ventiler i bad monteres i tak eller på vegg. 
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3 Hva må du gjøre før oppstart? 
Generelt 

• På førbefaring (se viktige datoer) vil det bli gitt detaljert informasjon om hva du som 
beboer må tenke på før oppstart 

• Det skal ikke arbeides i alle rom i leiligheten. Men arbeidet er omfattende og generer 
mye støv. Tenk derfor at det er bedre å rydde og dekke til mer enn for lite 

• Torsdagen før oppstart må berørt gulvareal ryddes. Da vi kommer fredagen (dagen 
etter) for å dekke til gulvareal hvor det skal arbeides 

Bad 
• Før oppstart, vennligst ta vekk toalettsaker, håndklær og løse gjenstander 

Kjøkken 

• Kjøkkenavtrekk som eventuelt er tilkoblet direkte til avtrekksventil må frakobles før 
oppstart. I borettslaget er det såkalt naturlig avtrekksventilasjon. Det er derfor 
hverken anbefalt eller tillatt å koble vifter direkte til det eksisterende 
avtrekkssystemet.  

• Tøm berørte kjøkkenskap for inventar, rydd benkeflater 
• Oppfordrer til å ikke lagre mat av større verdi i fryser og kjøleskap. Da den kan bli 

skadet ved eventuelle kortere strømbrudd  

Entre 
• Flytt bilder, lamper og løse gjenstander vekk ifra entré. 

Tildekking 
• Før oppstart, tape igjen alle dører og skapdører med maskeringstape. Bruk en tape 

som ikke river med seg maling så lett.  
Du vil få mer informasjon på førbefaringen. 

Lagring av utstyr som skal remonteres 
• Senest på bestillingsmøtet ber vi om at du oppgir hvor demontert utstyr skal lagres i 

mellomtiden. Demontert utstyr som ikke ønskes kastet vil bli lagret i leiligheten etter 
nærmere avtale 
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Annet 
• Prosjektet innebærer også noe arbeid i boder. Du vil bli varslet nærmere hvis vi skal 

arbeide i din bod.  
• Husk at kjeller/ loft også er en arbeidssone. Det kan bli mye støv og fare for vannsøl. 

Fjern derfor ting i bod som ikke tåler støv, flytt eiendeler opp fra gulv slik at det ikke 
blir vannskadet. 
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4 Gjennomføring av prosjektet 
Rør og våtromsrehabiliteringen  er et stort prosjekt som inneholder mange aktiviteter. Her 
er en detaljert oversikt over de ulike aktivitetene: 

Vi gjennomfører en førbefaring 
Før byggearbeidene kan starte, gjør vi en befaring i din leilighet. På befaringen skjer dette: 

• Du får informasjon om arbeidet i din leilighet. 
• Vi foretar oppmåling av badet. 
• Vi registrerer eksisterende utstyr på badet og kjøkkenet ditt.  
• Vi vurderer hvilke arbeider som må gjøres på kjøkkenet. 

Hva blir byggetiden? 
• Du kan ikke bruke badet før det er ferdigstilt. 
• Byggetiden pr. bad er 4+1 uke. Badet vil være klart til bruk etter 4 uker. Etter dette 

kan det stå igjen mindre kompletteringer som utbedres fortløpende frem til 
kontrollbefaring/ ferdigbefaring 

• Som følge av at flere leiligheter er tilknyttet de samme rørene, vil enkelte leiligheter 
miste vannet en uke før oppstart av rivearbeidene. Vann er tilbake på kjøkken etter 
12 dager. 

• Du kan ikke bruke badet før det er ferdigstilt. 
• For øvrig er byggetider oppgitt på side 20 

Vi setter opp midlertidige toaletter og dusjer 
• Det vil bli etablert brakke med toaletter, servant og dusjer utenfor blokka 
• Campingtoalett kan leveres til de som har bevegelsesvansker. Må avtales på 

førbefaring.  

Hva er arbeidstiden? 
Normal arbeidstid er fra 07.00 til 17.00, man - fre. I perioder vil det foregå mindre støyende 
arbeider fra kl. 17.00 til kl. 19.00.  Arbeider utover normal arbeidstid blir varslet fortløpende 
i oppgangene. Dette gjelder sannsynligvis mandag og tirsdag i riveukene. 
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Støy, renhold og byggvask 
• De fleste arbeidene medfører støv og støy. Spesielt må du være forberedt på støv og 

støy fra riving den første uken i byggeperioden.  
• Gulv i gangsoner og tilstøtende til der det skal arbeides, vil bli tildekket av 

entreprenør. Om ønskelig kan beboere dekke til gulv i forkant av fredagen før 
oppstart.  Vi anbefaler da i så fall å legge ut sammenlagte pappesker. 

• Vi rydder og støvsuger fortløpende gjennom prosjektet, men det er ikke til å unngå 
spredning av støv. Vi oppfordrer derfor til å dekke til teknisk utstyr som TV, PC og 
lignende. Sans Bygg tar ikke ansvar for skader på utstyr som ikke har vært tildekket. 

• Når arbeidene er ferdige blir badene vasket og gulvvask og støvtørking blir utført i 
entre/bad og kjøkken.  

Provisoriske anlegg for byggearbeidene 
• Strøm til arbeidene i badene blir hentet fra leilighetene. Strømforbruket er minimalt 

Årsaken til dette er av sikkerhetsmessige grunner (pga. fare for snubling i ledninger) 
• Vi er underlagt krav om avfallssortering. Det er ikke tillatt å kaste avfall i våre 

containere. Beboere som kaster avfall i våre containere vil bli fakturert for 
tilleggskostnadene. 
 

Låserutiner for leilighetene 
• Det blir montert midlertidige låsesylindre i leilighetsdørene. Hver lås er unik for 

leiligheten, og vi har hovednøkler som brukes til å låse opp og igjen dørene. Dette gir 
god sikkerhet for deg som beboer fordi det blir enkelt for håndverkerne å låse dørene 
når det ikke pågår arbeider. 

• Låsesylindrene blir byttet torsdag uken før arbeidene starter. Det blir utdelt 3 nøkler 
til hver leilighet. Nøklene leverer du tilbake til oss når de gamle låsene blir satt inn 
igjen. Hvis du skulle være uheldig og mister nøklene, blir du fakturert med kr. 500,- 
pr. nøkkel. 

• Du må ikke benytte eventuell tilleggslås eller sikkerhetslås når arbeidene pågår. 
• Den opprinnelige låssylinderen blir satt inn igjen ca. 2 uker etter overlevering av 

badet. 

Remontering av utstyr 
• Hvis vi skal sette inn igjen (remontere) utstyret på badet, forutsetter vi at utstyret er i 

god stand, og at det er plass på badet. Eksisterende utstyr vil vi også vurdere på 
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førbefaringen. (Dusjdører/dusjkabinett vil ikke bli remontert) Hvis det under 
demontering av utstyret blir oppdaget feil som gjør remontering umulig, vil vi varsle 
deg omgående.  Du må da bestille nytt utstyr. 

• Det elektriske utstyret på badet må tilfredsstille et bestemt tetthetskrav(IP-44). 
Utstyr som skal remonteres, må oppfylle dette kravet. 

• Hvis vi skal sette opp igjen knagger og kroker, er det viktig at du merker hvor utstyret 
skal plasseres. Bruk gjerne maskeringstape ved merking. Vi anbefaler at skruefester 
plasseres i flisfuger. Merkingen må være entydig, så håndverkerne ikke er i tvil om 
plasseringen. Fristen for å merke plasseringen er angitt på skjemaet ”Viktige datoer 
og informasjon”. Hvis du ikke merker innen fristen, blir ikke utstyret montert. 

• Servant, overskap og lysarmatur blir montert på standard høyde, se punktet 
Monteringshøyder på utstyr. Ønsker du at utstyret blir montert på andre høyder, 
må du si ifra om dette på bestillingsmøtet. 

Befaringer 
• Alle befaringer hos deg utføres på dagtid. Se skjemaet for viktige datoer på side 18 

for nærmere informasjon. 

Mulige skader 
• Arbeidene krever mye inn- og uttransport av rivemasser, utstyr og materialer. Vi 

dekker til leiligheten best mulig for å unngå hakk og småskader. Oppstår det skader, 
vil vi gjøre vårt beste for å utbedre dem. Skader på vegger blir normalt utbedret med 
overflate i hvitmalt utførelse. (hvis ikke annen maling er satt frem) 

Elektriske arbeider 
• Badene er små og det er en del forskrifter som må oppfylles av sikkerhetsmessige 

grunner. Avstanden fra dusjhodet til stikk-kontakter skal minimum være 1,20m eller 
60cm fra dusjvegg i bruksstilling til stikk-kontakter. 

• Alle stikk-kontakter og annet elektrisk utstyr skal tilfredsstilletetthetskravet IP-44. 
Vaskemaskiner som skal plasseres i badene, må ha tetthet IP-44, og være konstruert 
for å stå i sone 0/1 på bad (Sone 0 og 1 er områdene nær badekaret og dusjen). Det 
blir informert nærmere om dette på førbefaringen. 

Planløsning av badet 
• Badet krever nøye planlegging av planløsningen. Det nye vegghengte toalettet kan 

for eksempel komme noen cm lenger ut i rommet enn det gamle. Derfor må 
dusjløsningen og plasseringen av vaskemaskinen planlegges. Det blir informert om 
dette på førbefaringen. 

• Møt mest mulig forbredt. 
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Monteringshøyder på utstyr 
• Toalettet monteres ca. 43 cm(+-2cm) fra flisgulvet til overkant av porselenet. 
• Overkant av servanten monteres ca. 85 cm fra flisgulvet. 
• Overkant av lysarmaturen over speil og skap monteres ca. 195 cm fra flisgulvet. 
• Overkant av stikk-kontakten til vaskemaskinen monteres ca. 190 cm fra flisgulvet. 
• Vannkranen til vaskemaskinen monteres ca. 110 cm fra flisgulvet, eller ut fra servant. 
• Avløpstrakten for vaskemaskinen monteres ca. 90 cm fra flisgulvet, eller ut fra 

servant. 
• Dusjarmaturen monteres ca. 110 cm fra flisgulvet. 
• Dusjgarnityret monteres ca. 210 cm fra flisgulvet. 
• Eventuelle endringer av disse målene må skriftlig avtales i bestillingsmøtet. 
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5 Tilvalg 
Du kan velge mellom 5 flisalternativer, utstyr og liknende (tilvalg). For at du enkelt skal 
kunne velge det som passer deg best, har vi satt opp en visningsbrakke med alle 
alternativene du kan velge blant.  

• Visningsbrakke for prosjektet er plassert ved Vetlandsveien 87A. Her er grunnpakken 
på fliser utstilt, i tillegg til baderomsmøbler, dusjløsninger, armaturer, belysning og 
annet utstyr. Alt utstyr er nøye utvalgt for å passe i badene på dette prosjektet. Det 
er kodelås på døra til utstillingen: Koden er: 0685#. Utstillingen er alltid åpen! Husk å 
sjekke at døren er låst når du går. 

•  Utstillingen er selvinstruerende med pris på utstyret vi tilbyr. Vi kan levere produkter 
fra Linn Bad og Foss Bad.  Alle priser oppgitt i utstillingen er inkl. moms og ferdig 
montert. Vi oppfordrer deg til å besøke utstillingen og planlegge hva du ønsker å 
bestille i god tid før bestillingsmøtet.  

• Du får angitt et tidspunkt for et bestillingsmøte i visningsbrakken. Klokkeslettet blir 
varslet i god tid før bestillingsdatoen (møtene foregår på dagtid). På møtet får du råd 
og veiledning for å skreddersy badet ditt best mulig. Det blir laget en tegning av 
badet ditt og en ordrebekreftelse som du må signere. Du må gjøre alle bestillinger og 
forespørsler innen tidsfrist angitt på skjemaet ”Viktige datoer og informasjon” på side 
20. Hvis du ikke møter på bestillingsmøtet, eller ikke velger ut fliser fra grunnpakken 
innen avtalt frist, blir utstyret de- og remontert med forbehold om at det lar seg 
gjøre, og følgende fliser blir levert: Veggflis 20x20 type VIT 198100 Ark RAL 9016 matt 
og gulvflis 20x20 type PAV-9210 Feel Grafite. 

• SansBygg fakturerer tilvalg etter at arbeidene er utført. Betalingsfristen er 10 dager. 
Vi forbeholder oss retten til å kreditvurdere deg som beboer før bestillingen blir 
iverksatt. 

• Ønsker du andre fliser enn de som er med i grunnpakken, kan du kontakte vår 
flisleverandør. Kontaktpersoner er angitt under Tilvalg flis på side 14. Tid for møte 
med kundeveilederen i flisbutikken må avtales i god tid. Kundeveilederen kan gi et 
pristilbud på andre fliser enn de som er med i grunnpakken. 
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6 Egenlevering av utstyr 
Du kan levere eget utstyr 

• All egenlevering av utstyr skal avtales på bestillingsmøtet. Frister avtales på 
bestillingsmøtet. 

• Utstyr som du selv leverer, må være forskriftsmessig.  Produktdokumentasjon må 
leveres SansBygg på bestillingsmøtet. Monteringskostnad kommer i tillegg. 

• Flatpakkede møbler og ukurant utstyr blir ikke montert.  
• Vi monterer ikke egeninnkjøpte dusjvegger/dusjkabinett.(Grunnen er at vi har hatt 

flere uhell med vegger som eksploderer etter bl.a. transportskader). 
• Vi tar forbehold om tilleggskostnader for uforutsette arbeider på utstyr levert av deg. 
• Hvis det oppstår skader på egenlevert utstyr, må du selv skaffe nytt utstyr. SansBygg 

dekker kostnaden for utstyret ved fremlegging av kvittering. 
• Produktgaranti på utstyr som er levert av deg, bortfaller. 

Fordeler med å kjøpe utstyr av SansBygg 
• Vi har ansvar for at alt utstyr er tilpasset rommet. Utstyret vi tilbyr er nøye valgt ut 

for å passe badene i prosjektet. 
• Vi har konkurransedyktige priser og har erfaring med utstyret vi leverer. 
• Tilvalg fra oss leveres med reklamasjonsrett etter Håndverkstjenesteloven. 
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7 Tilvalg flis 
Vi ønsker med dette å informere om tilvalgsmulighetene  på fliser til badet..   

Flisene som er valgt ut til grunnpakken, er utstilt i show-rommet på prosjektet. 

Ønsker du endring av flisene til badet, er dette mulig.  Du kan velge fritt i vår butikk på 
Alnabru, men med enkelte begrensninger på størrelse. 

 

Ring Martha Winge, Linda Evenrød  eller Peter Fredriksen for avtale. 
Disse kjenner prosjektet og vil veilede  deg på beste måte. Velkommen! 

Vi oppfordrer til å bruke møtebooking på www.fagflis.no . Klikk på fane tilvalg øverst til 
høyre på siden og velg prosjekt. 

 

L. Flis & Interiør AS   Tlf.: 22801848 

Ole Deviksvei 36              Tlf2:    97686841 
0668 Oslo      

 
For å unngå forsinkelser i fremdriften, bør alle tilvalg gjøres i henhold til frister gitt av 
SansBygg AS.  

 

Med vennlig hilsen 

L Flis & Interiør A.S. 

 
 

 

 

http://www.fagflis.no/
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L Flis & Interiør AS
Ole Deviks vei 36 Telefon Hjemmeside
0668 Oslo 22 80 18 48 www.fagflis.no

Butikken i Ole Deviks vei 36
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Godt utvalg

Mange muligheter

Hos FagFlis finner du et 
stort utvalg av fliser og 
utstillingsrom som viser 
hvordan ditt bad kan 
innredes.

Keramiske veggfliser er 
flotte i seg selv, men en 
pen bord eller noen 
dekorfliser kan virkelig 
sette prikken over i’en.



 
 

Beboermappe våtromsmodernisering Vetlandsveien borettslag. Rev.04/05.20.17 Side 17 
 

Vår butikk ligger sentralt plassert på Alnabru.
Ole Deviks vei ligger mellom Tvetenveien og 
Breivollveien.
Stoppested for Buss 76 er Caspar Storms vei.

L Flis & Interiør AS
Ole Deviks vei 36 Telefon Hjemmeside
0668 Oslo 22 80 18 48 www.fagflis.no
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8 Adresseliste for prosjektet 
Fag Firma Kontaktperson  Tlf. e-post 

Våtroms- 
prosjektet 

OBOS Prosjekt AS 
Smeltedigelen 1 
0195 Oslo 

Prosjektleder 
Monika 
Skarphagen 
 
 

901 96 753 Monika.skarphagen@ob
os.no 

Byggherre Vetlandsveien 
borettslag 

   
 

Tilvalg beboere SansBygg AS 
Postboks 84 
Manglerud  
0612 Oslo 
  

Tina Marie 
Hansen 
 
 

 tina@tryggvvs.no 
 

Totalentreprenør SansBygg AS 
Postboks 84 
Manglerud  
0612 Oslo 
  

Anleggsleder 
Glenn Larsen 
 

928 44 099 
 

 glenn@sansbygg.no 
 
 
 

Flisleverandør L -Flis og Interiør AS 
Ole Deviks vei 36 
0668 Oslo 

Martha Winge 
Lind Evenrød 
Peter 
Fredriksen 

22 80 18 48 
22 80 18 48 
22 80 18 48 

mwi@fagflis.no 
lev@fagflis.no 
pfr@fagflis.no 
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9 Kontortid og kontaktpersoner 
• Brakkeriggen er plassert i Vetlandsveien 93B. 
• SansBygg har kontortid på følgende tider: 

o Mandag til torsdag:  kl. 07.00-08.00 og kl. 14.00-15.00 
o Fredag:   kl. 07.00-10.00 

• Åpningstider utstilling: 
o  Åpnes med kode alle dager. Kode: 0685#. 

• Kontaktperson for beboertilvalg er Tina Marie Hansen  
e-post tina@tryggvvs.no  

• Beboerkontakt er anleggsleder Glenn Larsen tlf. 928 44 099, e-
post glenn@sansbygg.no 

• Kontaktperson for låsbytte er Hussain Fares tlf. 481 33 928, e-post fares@tryggvvs.no 
• DET OPPFORDRES TIL Å TA KONTAKT PR EPOST DA DET TIL TIDER KAN VÆRE STOR 

PÅGANG. (sms blir ikke besvart) 
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10 Viktige datoer 
Det er svært viktig at datoene noteres! 
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Vedlegg: Bruksanvisninger 
Gulvsluk 
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Stoppekran for vann  

• Stoppekraner er plassert i rørfordelingsskapet på bad. Kranene skal stenges og åpnes 
minimum en gang hvert år. 

Dårlig vanntrykk/tette blandebatterier 
• Varierende vannkvalitet og smuss i vannet kan medføre at siler og blandebatteri kan 

gå tett. Symptomer er dårlig varmtvannstrykk og lite vann i spesielt dusj. Siler og 
blandebatteri må da demonteres og renses. Disse arbeidene må utføres av rørlegger 
og er ikke godtatt som reklamasjon. Kjøkken- og servantbatteri kan enkelt renses ved 
å demontere sil i tuten på batteriet 

Lekkasjevarsler bad 
• I veggen bak klosettet er det en liten spalte ned mot flisgulv.  Hvis det kommer vann 

ut av denne spalten, må stoppekranene stenges omgående og SansBygg eller 
vaktmester varsles omgående! 

Maling 
• Maling av tak er utført med akrylmaling glans 20, farge NCS-0502Y. 
• Maling av listverk er utført med akrylmaling glans 40, farge NCS-0502Y. 

Ventilasjon 
• For å opprettholde best mulig ventilasjon er det viktig å sørge for tilstrekkelig friskluft 

gjennom ventiler i yttervegg. 
• Ventilene i tak/vegg er ferdig innstilt og skal ikke stilles på. 
• Støv i ventilene støvsuges eller vaskes bort etter behov. 

Gulvvarme 
• Varmen i gulvet kan settes på ca. 3 uker etter overlevering. Se merking på 

regulatoren. Anbefalt grunninnstilling er 4 i ett døgn. Deretter kan du skru opp eller 
ned for ønsket komforttemperatur. Varmen kan reguleres i hvert bad. 

Elektrisk anlegg 
• Downlights: LED-pærene er integrert i lampehuset og kan ikke skiftes. Leverandør har 

angitt levetid til 50 000 timer. Downlights må skiftes av elektriker. 
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Rengjøring 
• Fliser: Rengjøring av fliser utføres regelmessig med PH-nøytrale vaskemidler(PH-6,5-

7,5) For eksempel kan Ajax benyttes. Det er viktig med regelmessig vask for å unngå 
bruk av sterke rengjøringsmidler. Flisleverandøren leverer diverse rengjøringsmidler 
for fliser og fuger hvis dette er nødvendig. Bruk ikke grønnsåpe! 

• Silikonfuger: Fugemassen er innsatt med soppdrepende midler, men disse svekkes 
over tid. Det er derfor viktig med regelmessig rengjøring med Ajax eller tilsvarende. 
Etter vask tørkes fugene med Klorin for å fjerne mikroorganismer. 

• Porselen: Rengjøring av klosetter utføres med klor eller annet egnet vaskemiddel for 
desinfisering. Unngå å bruke sterke vaskemidler i servant eller badekar da dette kan 
skade emaljen. Misfarging på porselen kan fjernes med eddik eller vinsyre. 

Dusjløsninger 
• Bruke ikke renholdsprodukter med slipemidler. 
• Rens dusjhodet og slangen for fett og såperester ved å legge det i en bøtte med 

salmiakk eller tilsvarende inntil 2 ganger årlig. Avslutt med gjerne med en vask med 
klor til slutt. 

Baderomsmøbler 
• Baderomsmøbler rengjøres med fettløsende vaskemidler som for eksempel Ajax. 

Tak 
• Malte gipsplater vaskes med fettløsende vaskemidler som for eksempel Ajax. 

Ettermontering av utstyr 
• Vi anbefaler at håndklekroker er av type med limfeste eller sugekopp for å unngå hull 

i nye flisvegger med membran.  
• Ved hullboring og utstyrsmontasje anbefaler vi å borre i flisfugene og benytte for 

eksempel Thorsmann rød plugg 5,5 x 50mm og syrefaste VVS-skruer. Alle hull skal 
fylles med sanitærsilikon.  

• Innkassing av vegghengt klosett og rørstammer er lite egnet til å feste utstyr i, og vi 
anbefaler derfor at dette ikke gjøres. 
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