Drift og vedligehold
Lejligheder - BBA 39 – Bernhard Bangs Alle 39, 2000 Frederiksberg
Emne
Køkken/bad
element
Køleskab

Type/model
SVANE

Kogeplade

iQ300 SIEMENS
Domino, 30 cm
ET375FFP1E
(glaskeramisk)

I lejligheder med
ovn

iQ100 SIEMENS
Indbygningsovn
Stål HB301E2S

Emhætte

Silverline

Vask/bordplade
bad

Kunstmarmor

Elektrolux
ERT1501FOW3

Fliser

Vedligehold
Rengøres med klud og sæbevand.
Ingen svampe/børste.
Vaskes af i lunkent vand og tør det med
en klud – brug ikke sæbe eller
rengøringsmidler.
Tørres med fugtig klud uden
rengøringsmiddel. Opvaskemiddel kan
forårsage blålige pletter. Brug ikke
skuremidler, kemisk rengøringsmidler
eller ridsende svampe.
Varmt opvaskevand.
Ovnrum/rustfrit stål; rengør med
rengøringssvamp.
Glasruden: rengør med en blød klud.
Fedtfilter vaskes med varmt vand og
opvaskemiddel, tørres inden montering.
Tørres med blød klud og rent vand.
Pletter kan fjernes med vand og flydende
opvaskemiddel.
Lip Sanitets rens eller et tilsvarende
produkt. Brug aldrig brun sæbe eller
sæbespåner. Skyl med rigeligt vand og tør
efter med en tør klud.
Alm. snavs kan rengøres med en hårdt
opvredet klud. Parketrengøringsmiddel
natural er ideel til regelmæssig rengøring
og pleje af parketgulve.
Tørres med let fugtig klud.
Ved ophæng: 5-6 mm betonbor, plugs og
skrue.

Trægulv

HARO EG parket

Væg omkring
badværelser

Porebetonvæg

Væg i lejlighed
mod øvrige
lejligheder
Øvrige vægge

Gipsvæg

Tørres med let fugtig klud.
Ved ophæng: bor, gipsplugs og skrue.

Beton

Loft

Gipsloft

Tørres med let fugtig klud.
Ved ophæng: 5-6 mm betonbor, plugs og
skrue.
Tørres med let fugtig klud.
Ved ophæng: bor, gipsplugs og skrue
Små revner langs vægge/lofter vil
forekomme og anses som normalt
vedligehold
Der kan forekomme snavs/støv omkring
ventilen, dette skal løbende rengøres med
tør klud.
Se separat Teknikinfo.
Trådløs netværk er tilgængeligt i hver
lejlighed. Navn: Boligen/lejlighedens nr.
Password: Oplyses af udlejer
Husholdningsaffald og øvrigt affald
sorteres og bæres ned i affaldskuret ved
Entréen.

Luftventil
/ventilation
Tekniklåge
Internet

Affald

Link/info
https://www.electrolux.dk/k
itchen/cooling/refrigerators/
free-standingrefrigerator/ert1501fow3/
http://media3.bshgroup.com/Documents/900
1311878_B.pdf

http://media3.bshgroup.com/Documents/900
1002527_C.pdf

Kan købes i Silvan.

Se endvidere Teknik-info for
fremløbstemperatur

OBS:
Fra stikdåser på væggene –
må der ikke skrues lodret
opad/nedad pga el-rør.
Fra stikdåser i køkken – må
der heller ikke skrues
vandret til begge sider.
Ved indvendig vægge - tjek
altid på modsatte side af
væggen hvor der bores.

Må IKKE justeres

Support IT-R: 70261617

