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Monterings- og vedlikeholdsveiledning

Gratulerer med din nye vask/benkeplate fra KUMA. 
Når varen er mottatt skal den kontrolleres straks, før montering påbegynnes.  
Såfremt det konstateres feil skal du kontakte din forhandler før monteringen påbegynnes og innen 7 dager. 
Skader som konstateres etter monteringen betraktes som om de har skjedd ved montering eller ved bruk, 
og er ikke reklamasjonsberettigede. Hvis montering ikke finner sted senest 2 dager etter den er mottatt skal 
vasken/benkeplaten ligge på et teppe på et plant underlag, med oversiden ned.

Garanti
Kjøpslovens bestemmelser er gjeldende, med mindre annen avtale er inngått.
Reklamasjonsretten omfatter ikke:
* Skader som følge av slag, at den blir mistet eller slått inn i noe.
* Skader oppstått under transport, med mindre dette er anført på fraktbrevet.
* Indirekte eller direkte følge av force majeure.
* Følger av feilbehandling ved rengjøring eller andre ytre påvirkninger.

Montering
Vasken/benkeplaten må aldri brukes som arbeidsbord. Dekk den forsvarlig til f.eks. ved montering av 
speil, fliser o.l. Før vasken/benkeplaten monteres på skap legges det enten elastisk fuge av gummi eller en 
silikonklatt som legges for hver 30 cm. (Bruk endelig ikke for mye). 
Vaske har som standard overløb og hul for bundventil i standardmål, unntatt vasker med KUMA7® 
avløpssystem. Bunnventiler kan leveres som tilleggsprodukt til vasken. 
Vasken/benkeplaten er overflatebehandlet og klar til bruk.
OBS! Ved vasker uden overløp skal det være lovpliktig gulvavløp.

Pleie og vedlikehold av alle KUMA-materialer
Vi anbefaler KUMA Clean for daglig rengjøring. Bruk ikke rengjøringsmidler med slipestoffer, som f.eks. 
skurepulver. For å holde benkeplaten/vasken skinnende ren og smussavvisende, anbefales det å bruke KUMA 
Seal 1-3 ganger årlig.

Fjerning av kalk og andre avleiringer på alle syrefaste KUMA materialer
Til fjerning av kalk og avleiringer anbefaler vi KUMA Superscrub og KUMA Lime.
Spray KUMA Lime på benkeplaten, la det virke i ca. 5 minutter og skyll med vann.  
KUMA Superscrub er god å bruke ved vanskelige flekker, som f.eks. sminke m.v.  
KUMA Lime må ikke brukes på Terrazzo og Pearl. 
For kalkavleiringer på Terrazzo og Pearl, kan du bruke en skurepute og avslutte med KUMA Seal.

Generell produktinfo
Da alle støpte produkter er håndlagde kan struktur, farge og finish variere fra det ene produktet til det 
andre. Derfor vil det kunne forekomme mindre forskjeller i den leverte vasken/benkeplaten i forhold til den 
veiledende fargeprøven som er vist i KUMAs salgsmaterialer eller ved forhandleren. Dette er ikke en feil - 
men viser bare at det er et unikt produkt.

I forbindelse med polering av blanke overflater vil det kunne oppstå polérspor, som i konsentrert lys ser ut 
som soler. Disse er ikke reklamasjonsberettiget. 

Pga. produksjonsmetodene kan det forekomme ubetydelige luftporer, og enkelte små steiner/glass 
kan med tiden løsne seg i Terrazzo, Pearl, Graphalit® Quartz og Graphalit® Glass. De små hullene/
luftporene som kan forekomme har ingen innflytelse på bruken eller holdbarheten av produktet og er ikke 
reklamasjonsberettiget. 

Mindre skader, riper og løse steiner/glass kan repareres med reparasjonssettet. Ved bestilling av 
reparasjonssett skal vasknr. eller materiale/farge opplyses, samt skadens omfang.

For materialer i den mørke enden av fargeskalaen gjelder det samme som for alle øvrige mørke  materialer, de 
er mer pleiekrevende, da støv, riper, kalk og spor etter daglig slitasje vil være lettere å se.

Produktene leveres etter bestilte mål, med forbehold for måltoleranser på -3/+5 mm på alle lengder/dybder 
og -2/+2 mm på platetykkelser. Toleranse på pilhøyde på krumninger er  
-2/+2 mm.

Vi anbefaler at fremløpstemperaturen ikke overstiger 65 grader. For KUMA kjøkkenmaterialer  anbefaler vi 
ikke temperaturpåvirkninger på over 135 grader (tørr varme). Ved avkjøling av gryter o.l. skal det brukes 
gryteunderlag.

Vær oppmerksom på at ved vasktyper med flat bunn kan det ligge litt vann tilbake i kummen.


