Drift- och Skötselanvisning
Rostfria golvrännor & golvbrunnar
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Modeller
1. Purusrännan 110
2. Purusrännan 200/300
3. Storköksrännan
4. Golvbrunn med rutgaller 4
5. Industri- & tvättstugebrunn
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Skötsel
PURUS golvbrunnar har ett lätt urtagbart, delbart vattenlås.
För att hålla en god hygien i brunn/ränna bör brunnen rengöras
2-3 ggr per år.

Demontering
•
•
•
•

Lyft av det rostfria gallret/golvbrunnssilen
Rengör ev. silkorg/sandfång
Lyft upp vattenlåsinsatsen och rengör det
(Vissa insatser kan delas för enkel rensning)

Återmontering
•
•
•
•
•

Sätt tillbaka vattenlåset. Smörj gärna packningarna.
Se till att vattenlåsinsatsen kommer i sitt bottenläge.
Fyll på vatten i vattenlåset.
Montera ev. silkorgar/sandfång och golvsilar.
Lägg tillbaka det rostfria gallret/golvbrunnssilen

Normal skötsel
Strö något torrt pulverformigt rengöringsmedel, t.ex. diskpulver eller milt
skurpulver på ytan. Gnid pulvret lätt mot stålytan med en fuktad putsduk
eller svamp. Avlägsna rengöringsmedlet noggrant med kallt vatten,
torrtorka stålytan med en torr mjuk putsduk. I de fall missfärgningar
uppkommer efter torkningar är detta indikation på att ytan inte har blivit
ren, varför behandling måste upprepas.
Vid kraftigt nedsmutsad yta kan flera behandlingar erfordras.
Anm. Ytan bör ej sköljas med varmt vatten då missfärgningar på grund av
indunstning då lätt uppkommer. Låt ej den rostfria ytan självtorka.

Avlägsnandet av kalkbeläggningar
Kalkbeläggningar som uppkommer genom vattnets indunstning på materialytan
kan avlägsnas med någon av följande lösningar.
• Ättiksprit
• 10 % ättiksprit
• Utspädd salpetersyra (en del HNO3 tillsättes 4 delar vatten)
Anm. Vid behandling med salpetersyra bör god ventilation ombesörjas. För övrigt
gäller samma föreskrifter som för handhavandet av starka syror. Efter behandlingen
med någon av ovanstående lösningar sköljs ytan noggrant med kallt vatten varefter
torrtorkning med mjuk putsduk görs. använd skyddshandskar.

Avlägsnandet av rostbeläggningar
Rostbeläggningar som ej har stått kvar längre tid på den rostfria ytan, kan
normalt avlägsnas genom användandet av ett milt skurpulver. Det torra
skurpulvret gnides lätt mot stålytan med en fuktad putsduk varefter sköljning
med kallt vatten och torrtorkning med mjuk putsduk görs.
Har rostbeläggningar tillåtits att under en längre tid intorka på det rostfria
materialet inträffar vanligen en viss inbränning av korrosionsprodukterna i den
rostfria ytan och resulterar i kvarstående missfärgningar efter det att rosten
avlägsnats enligt ovan.
I sådana fall rekommenderas alternativt borstning med torra nylonfiberborstar
eller avrostning med utspädd salpetersyra HNO3, utspädd med 4 delar vatten.
Sköljning och torkning enligt ovan.
Purus golvbrunnar är typgodkända enligt
europanormen för golvbrunnar, SS-EN
1253. Får installeras i alla typer av våtruum.
Purus är certifierad enligt ISO 9001.
Vår ständiga produktutveckling kan medföra
ändringar i utförande, design och konstruktion, vilket vi förbehåller oss rätten till.

PURUS AB
info@purus.se
www.purus.se
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