INSTALADOR.
INSTALER.

Por favor entregue todas as instruções
que acompanham este produto ao seu
proprietário.
Handover all documents in the packaging
to the product owner.

Banheira.
Manual de manutenção.
Bathtub.
Maintenance manual.
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Cuidados e manutenção:

Maintenance and care:

Retirar a banheira ou base de duche da embalagem segurando no rebordo ou
na moldura.

Remove the tub or shower tray from the packaging by holding the rim or frame.

Após retirar a banheira ou a base de duche da embalagem, verificar a
existência de danos ou defeitos visíveis.
Durante a instalação proteger a superfície de objetos duros ou pontiagudos,
que podem danificar permanentemente o produto.
As banheiras e bases de duche são testadas e aprovadas em fábrica.
Qualquer vestígio de água é resultado de procedimentos de teste de
qualidade.
Garantir que a banheira ou base de duche é instalada em local correto, de
forma estável e por um profissional experiente, seguindo todas as regras de
segurança.
Verificar a existência de perdas de água, enchendo até ao limite máximo da
banheira ou base de duche.
Evitar contacto com tintas, acetonas, dissolventes orgânicos (como ácido
fórmico, formaldeído), produtos de limpeza que contenham ácidos/alcalinos
ou agentes de limpeza fortes. Estes produtos danificam de forma permanente
a superfície das banheiras e bases de duche.
Não utilizar esfregões e escovas abrasivas. Estes produtos danificam de
forma permanente a superfície das banheiras e bases de duche.
Utilizar sabão neutro e panos macios para limpeza, terminando com secagem
da superfície de forma a evitar a acumulação de calcário.
Não deixar cair no seu interior eletrodomésticos ou equipamentos ligados à
corrente elétrica.
É possível eliminar pequenos riscos, lixando a zona a recuperar com lixa de
água de grão fino (nº 800/2000). Polir com massa fina de polimento (utilizada
na pintura de automóveis) para restabelecer o brilho na zona tratada.
Importante: testar previamente numa zona não visível.
As bases e banheiras não devem ser utlizadas por crianças sem supervisão e
adultos com dificuldades de locomoção sem acompanhamento.

After removing the bathtub or shower tray from the packaging, check for visible damage
or defects.
During installation, protect the surface from hard or sharp objects that can permanently
damage the product.
The bathtubs and shower trays are factory tested and approved. Any trace of water is a
result of quality testing procedures.
Ensure that the bathtub or shower tray is installed in the correct place, and stable, by
an experienced professional, following all safety rules.
Check for water leaks by filling the bathtub or shower tray to its maximum limit.
Avoid contact with paints, acetones, organic solvents (such as formic acid, formaldehyde), cleaning products containing acids/alkali or strong cleaning agents. These
products permanently damage the surface of bathtubs and shower trays.
Do not use abrasive scouring pads and brushes. These products will permanently
damage the surface of the bathtub and shower tray.
Use neutral soap and soft cloths for cleaning, finishing by drying the surface to avoid
limescale build-up.
Do not drop inside electrical appliances or equipment connected to the electric current.
It is possible to eliminate small scratches, by sanding the area to be recovered with fine
grain water sandpaper (no. 800/2000). Polish with fine polishing compound (used in
car painting) to restore the shine to the treated area.
Important: test previously on an inconspicuous area.
Shower tray and bathtubs must not be used by unsupervised children and adults with
mobility impairments without assistance.

