FDV Material och skötselanvisningar – ROCA
Duschgångjärn RG-920 – RG-944, duschklämfästen,
stabiliseringsstag, duschknoppar.
Maintenance ROCA Shower hinges RG-920 – RG-944,
shower clamp, stabilizer system, door knobs.
Material
ROCAs duschbeslag är uteslutande utförda i mässing med olika ytbehandlingar som krom,
mattkrom och i vissa fall borstad krom. Vissa inre komponenter och skruvar är utförda i
rostfritt stål.
ROCA´s shower fittings are made by mainly brass with some internal parts and screws in
stainless steel. Final coating is chrome, dull chrome or satin chrome.

Skötsel och underhåll / Maintenance
Funktionen av gångjärnen kontrolleras vid behov och samtidigt som övriga kontroller utförs av
dörren. På RG-930 och 940 serien kan vid behov stoppläget justeras, se instruktioner hos resp.
gångjärn under arkivfiler på roca.se.
Dessa gångjärn behöver inte smörjas under sin livslängd.
Övriga beslag åtdrages vid behov.
Test function during daily use of the door. Adjust stop position if needed on RG-930 and RG-940
series. Instruction on rocaindustry.com. No oil or grease is needed during the life cycle of these
hinges. For other fittings, tightening screws when needed.

Rengöring / Cleaning
Lämpligt är daglig rengöring efter dusch. Görs med en torr och mjuk bomullstrasa eller
liknande som inte har några slipande egenskaper. Torkas beslagen torra vid daglig användning
skapas ingen kalk eller tvålrester.
Daily cleaning is preferable. Use a dry and soft towel after shower and dry the hardware. No
deposits will be left that demands other cleaning.
Alternativt är veckovis rengöring. Görs med milda tvättmedel och sköljs väl med vatten och
torkas torra enligt ovan.
Weekly cleaning is another alternative. Clean with mild soap and hot water. Rinse carefully
after and dry according to above.
Varning! Använd aldrig trasor, tvättsvampar eller tvättmedel med slipande egenskaper. Dessa
kan förstöra ytorna.
Warning! Never use abrasive cloth or cleanser. That might cause irreparably damages on the
coating.

Upplysningar i detta dokument är baserat på vår allmänna tekniska information och av praktisk
erfarenhet. Eftersom produkterna oftast används utanför vår kontroll kan vi bara garantera
produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra generella sälj och
leveransvillkor.
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