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 1  GRUNDDATA

Varubeskrivning

Tvättställ för utrymmen anpassade för personer med funktionsnedsättning

Övriga upplysningar

Klassificeringar

ETIM  › EC011550 - Tvättställ-

BK04  › 20102 - Sanitetsporslin tvättställ-

BSAB  › PUC.11 - Tvättställ av porslin-

UNSPSC  ›

Leverantörsuppgifter

Företagsnamn
Villeroy & Boch Gustavsberg AB

Organisationsnummer
5564419918

Adress
Odelbergs väg 11

Hemsida
www.gustavsberg.se

Miljökontaktperson

Namn
Markus Barkestedt

Telefon
0857039227

E-post
markus.barkestedt@gustavsberg.com

 2  HÅLLBARHETSARBETE
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Företagets certifiering

ISO 9000■

ISO 14000■

EMAS, ISO45001, ISO50001■

Policys och riktlinjer

 3  INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemisk produkt Nej

Omfattas varan av RoHs-direktivet Nej

Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att
uppnå en viss funktion Nej

Varans vikt 17 - 24 kg

 

Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på hela varan

Ingående material
/komponenter

Vikt-% i
komponent

CAS-nr (alt
legering)

EG-nr (alt
legering)

Vikt % i
produkt

Kommentar

Kiseldioxid (SiO2),
Cristobalite, Kristobalit,
Silicon dioxide

67,5% 14464-46-1 238-455-4 67,5%

Bundna
mineraler ~92,2
%.
Glaserad
keramik.
Observera att
metallerna är
starkt bundna
i en keram och
går därför inte att
separera i
enskilda oxider.

Aluminiumoxid (Al2O3) 25,6% 90669-62-8 25,6%

K2O 1,3% 1,3%

Na2O 2,9% 2,9%

Kalciumoxid (CaO),
Calcium oxide, Burnt lime

0,6% 1305-78-8 215-138-9 0,6%

Magnesiumoxid (MgO),
Calcined magnesia,
Magnesium oxide, E 530

0,7% 1309-48-4 215-171-9 0,7%

Calcium hydroxide,
reaction products with iron
oxide (Fe2O3),
magnesium hydroxide and
silica

0,5% 68411-12-1 Saknas 0,5%

Titandioxid, Titanium
Oxide, TiO2, C.I. Pigment
White 6

0,1% 13463-67-7 236-675-5 0,1%

ZrO2 0,8% 0,8% Bundna
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mineraler ~92,2
%.
Glaserad
keramik.
Observera att
metallerna är
starkt bundna
i en keram och
går därför inte att
separera i
enskilda oxider.

Del av materialinnehållet som är deklarerat

Särskilt farliga ämnen

Varan innehåller INTE några ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high
concern, SVHC-ämnen) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som
överstiger 0,1 vikts-%

Utgåva av kandidatförteckningen som har använts
2019-01-15 00:00:00

Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0.01 viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelse
från redovisningskraven redovisas nedan

 4  RÅVAROR

Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Ja

Specifikation av vilka material och andel som utgörs av den totala varans vikt

Återvunnet material1.

Andel (%) av totala varans vikt2.

Andel (%) av det återvunna materialet vilket inte har passerat konsumentledet3.

Andel (%) av det återvunna materialet vilket har passerat konsumentledet4.

1 2 3 4

Porslinsmassa från
tillverkningsprocess
en

4 % 100 % 0 %

 

Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

Sida 3



 5  MILJÖPÅVERKAN

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Nej

Finns annan miljövarudeklaration

Ej angivet

 6  DISTRIBUTION

Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan

Produkten levereras i kartong tillverkad av wellpapp som kan återvinnas. Företaget är anslutet till
REPA.

 7  BYGGSKEDET

Ställer varan särskilda krav vid lagring? Nej

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror? Nej

 8  BRUKSSKEDET

Finns skötselanvisningar/skötselråd? Ja

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU)
för varan? Nej

 9  RIVNING

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid
rivning/demontering? Nej

 

10 AVFALLSHANTERING

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om
producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir
avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan? Nej
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Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan? Nej

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan? Nej

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning,
material- eller energiåtervinning eller deponering?

Nej

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall? Nej

Avfallskod (EWC) för den levererade varan 170103
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11 ARTIKELIDENTITETER

RSK-nummer Eget Artikel-nr GTIN

745 51 34 GB1074010102 7391530038407

750 29 95 4G196001 4051202348588

750 29 96 4G196101 4051202348564

750 29 97 4G208001 4051202348540

750 29 98 5G786001 4051202354442

745 47 24 GB1074010101 7391530038391

745 49 72 GB157119630110 7391530059648

750 29 94 4G195501 4051202473792

750 30 20 5G786101 4051202354480
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12 Bilagor

Produktdatablad Produktblad tvättställ 4G1960-.pdf

Prestandadeklaration

Säkerhetsblad

Miljövarudeklaration

Skötselanvisning

 
Övriga bifogade dokument

GUST_skotselrad_SE.pdf-
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PRODUKTEGENSKAPER

HJÄLPMEDEL - TVÄTTSTÄLL 4G1960 - FÖR
BULTMONTAGE 60 CM
Med bräddavlopp

Rullstolsanpassad med grund bassäng
Slät undersida med griplist & benutrymme
Släta, lättstädade ytor

RSK-NR: 7502995

ARTIKELNUMMER: 4G196001

EAN-NUMMER 4051202348588

STANDARDER & GODKÄNNANDEN

MONTERING & SKÖTSEL

På bultar dikt mot vägg. Bultutsprång från färdig vägg ska vara 50 ± 2 mm.

PRODUKTBLAD

 LISTA PÅ ÅTERFÖRSÄLJARE

1/2

https://www.gustavsberg.com/se/hitta-aterforsaljare/
https://www.gustavsberg.com/se/hitta-aterforsaljare/


MÅTTSKISS

 LISTA PÅ ÅTERFÖRSÄLJARE

2/2

A MEMBER OF THE
VILLEROY & BOCH GROUP

Villeroy & Boch Gustavsberg AB
Box 400, 134 29 Gustavsberg
Tel: +46 (0) 8-570 391 00 | Fax +46 8 570 320 36
gustavsberg.se | e-post: info@gustavsberg.com

http://www.gustavsberg.se/
mailto:info@gustavsberg.com


BADKAR
Rengör efter varje användning för att hindra smuts- 

och kalkavlagringar. Använd ett milt och skonsamt 

rengöringsmedel, till exempel ett handdiskmedel och 

en mjuk borste eller svamp. Skölj av med handdu-

schen. Ta bort eventuella missfärgningar med Apote-

kets citron- eller vinsyra. Ta lite på en fuktig trasa, gnid 

på fläcken och skölj noga. Kalkfläckar tar du enkelt 

och skonsamt bort med hushållsättika. Gnid på ättikan 

med en fuktig trasa och skölj bort.

Våra badkar går att få med en extra ytbehandling, 

glazeplus, en kristallklar polymerfilm som skyddar 

badkarets yta mot smuts och kalkavlagringar, Det 

underlättar rengöring och minskar behovet av rengö-

ringsmedel.

Badkar med glazeplus behandlad yta måste skyddas 

under pågående byggen eftersom de kan ta skada av 

byggarnas kemikalier. Informera berörda yrkesgrup-

per. Rengör glazeplus behandlade ytor med en mjuk 

trasa – OBS! inte microfiber – och milt rengöringsmedel.

Om du vill tvätta eller blötlägga kläder ska du använda 

ett milt – gärna flytande – fintvättmedel. Starka tvätt- 

eller blötläggningsmedel kan skada badkarets emalj.

Använd aldrig slipande rengöringsmedel, stålull, svam-

par med slipeffekt. medel som innehåller klorin eller 

fosfater, maskindiskmedel eller maskintvättmedel.

BADRUMSMÖBLER
Badrumsmöbler från Gustavsberg är fukttåliga, men 

får inte överspolas med vatten. Undvik att placera 

dem direkt intill badkar eller dusch utan ordentlig 

duschavskärmning. Låt inte vatten bli kvar på ytorna, 

torka bort det så snart du kan. Rengör med milt  

rengöringsmedel och mjuk trasa.

Ta hand om diT T badrum så 
Tar diT T badrum hand om dig
Att hålla rent i badrummet handlar inte bara om hygien. Med rätt skötsel
får du alla ytor och detaljer att fungera bättre och längre. Så här:

sKÖTsELanVisningar



BADRUMSPORSLIN
Tätsintrat sanitetsporslin är ett av de mest lättskötta 

material som finns. Och om du väljer porslin med en 

yta behandlad med Ceramicplus blir det ännu enk-

lare att hålla rent. Rengör porslinet ofta så får smuts 

och kalk svårt att bita sig fast. Om det vanliga rengö-

ringsmedlet inte ger önskad effekt kan du använda 

Apotekets citron- eller vinsyra. Späd ut enligt anvis-

ningarna och applicera vätskan i wc-skålen. Torka/

gnugga av den fuktiga ytan och skölj noga. Ta bort 

kalkfläckar med vanlig hushållsättika. Späd ut enligt 

anvisningarna. Om du värmer ättikan så fungerar den 

ännu bättre.

Använd aldrig slipande rengöringsmedel. Det  

skadar glasyren i längden. Använd inte heller starkt 

alkaliska, lutbaserade propplösande ämnen som kan 

vara skadliga för både porslinsytan och miljön. För 

WC-stolar som ska stå i ett ouppvärmt utrymme bör 

spolcisternen tömmas och torkas torr. Häll ca 4 dl 

frysskyddsmedel i vattenlåset. Använd en miljövänlig 

produkt.

BADRUMSPORSLIN MED CERAMICPLUS

C+ är en ytbehandling som gör det ännu lättare att hålla rent. 

Behandlingen stänger porerna i porslinsytan så att vattnet 

bildar droppar och tar med sig smuts och kalk ut i avloppet. 

För att hålla fräscht räcker det med daglig rengöring med en 

mjuk trasa/borste och eventuellt ett milt rengöringsmedel. 

Använd ett ättiksbaserat rengöringsmedel om du behöver 

något starkare som är effektivt mot kalk. Använd aldrig sli-

pande eller talkbaserade produkter (pH högre än 10). I övrigt 

gäller samma som vid badrumsporslin, se ovan.

Utsätt inte WC-skålen för miljöfarliga ämnen som lösnings-

medel, starka kemikalier eller gifter. Det skadar miljön och 

kan även skada ytbehandlingen med C+. Din garanti upphör 

att gälla om sådana ämnen har använts/hällts i WC-skålen.

WC-SITSAR
Använd tvållösning eller ett milt rengöringsmedel. 

Använd aldrig klorinbaserat eller slipande rengörings-

medel. Torka efter med en ren trasa. Torka bort kalk 

och urinfläckar under sitsringen så att de inte får fäste. 

Om fläcken inte går bort så gnid upprepade gånger 

med varmt tvålvatten på en mjuk trasa. Våra mjuka 

och hårda sitsar är genomfärgade och ska inte förlora 

färgen vid korrekt användning. Men hårda sitsar kan 

få försämrad yta under sitsringen på grund av för lång 

väntan mellan rengöringar. De kan eventuellt fräschas 

upp med en lätt polering med bilpolish utan slipmedel 

på en mjuk trasa. Ta för vana att lämna lock och sits 

uppe efter rengöring av WC-skålen så att tvättmedel 

och vatten får möjlighet att torka.

sKÖTsELanVisningar



BLANDARE
Gör det till en rutin att torka av dina blandare ofta, 

gärna direkt efter användning. Då slipper du använda 

aggressiva och miljöovänliga produkter. Använd en 

mjuk trasa så slipper du kalk och fula fläckar. Rengör 

regelbundet förkromade och anodiserade ytor med 

flytande, pH-neutrala, rengöringsmedel eller tvållös-

ning. Torka av efteråt med en mjuk, torr duk. Om du 

trots allt skulle få kalkavlagringar: Använd vanlig  

hushållsättika och skölj noga med vatten.

ATT TÄNKA PÅ:

•  Använd aldrig sura, klor- eller alkoholhaltiga rengörings-

 medel som kan ge fula fläckar och skador på ytan. Om du  

 använder dessa i blandarens närhet, se till att du skyddar   

 den från stänk.

•  Undvik att spraya rengöringsmedel direkt mot blandaren,  

 det finns risk att komponenter inuti den kan ta skada.   

 Använd istället en skonsam – och mer effektiv – trasa.

•  Undvik framför allt följande ämnen i rengöringsprodukter:   

 Saltsyra, fosforsyra, ättiksyra och klor. Även aluminiumklorid,  

 som används som antiperspirant, kan ge missfärgningar.

•  Alltför hett vatten och högtrycksspolning kan orsaka 

 skador.

•  Om frysrisk föreligger, till exempel i ouppvärmda hus och  

 fritidshus, så måste du tömma blandaren på allt vatten 

 inför vintersäsongen. Eller så ska den demonteras och 

 förvaras i ett uppvärmt utrymme. Om blandaren töms   

 på vatten och lämnas kvar ska du demotera reglerpaketet/ 

 kerampaketet om det är en ettgreppsblandare. Om det är  

 en termostatblandare ska termostatpatronen/reglerpake- 

 tet demonteras och blandarens avstängning ställas i öppet  

 läge. Frysrisk föreligger även när du transporterar en 

 vattenfylld blandare i minusgrader.

DUSCH
Duschväggar utsätts ständigt för vatten, tvål, oljor, 

schampon och kalk. Därför är alla Gustavsbergs du-

schar utrustade med CLEAR GLASS, ett  skyddande 

ytskikt som underlättar vid rengöring  och minskar 

behovet av rengöringsmedel. 

Undvik kalkavlagringar på glasväggarnas insida ge-

nom att torka av med gummiskrapa eller trasa efter 

varje användning. Använd ett milt rengöringsmedel 

för noggrannare rengöring. Specialrengöringsmedel 

för dusch, vanlig fönsterputs eller flytande diskme-

del går bra.
Använd aldrig aceton, sura eller alkoholhaltiga rengö-

ringsmedel, eller medel med slipande funktion.

sKÖTsELanVisningar



BUBBELBADKAR/AKRYLBADKAR 
Rengör ditt badkar efter varje användning så bildas 

inte smuts- och kalkavlagringar så lätt. Använd ett milt 

och skonsamt rengöringsmedel, t ex handdiskmedel 

och en mjuk trasa eller svamp. Lättast rengörs karet 

med vårt eget rengöringsmedel ”Villeroy & Boch 

Rengöring”, vilket innehåller kvalitetsvax som skyddar 

karet och gör ytan smutsavvisande.  Använd aldrig 

slipande rengöringsmedel, stålull eller svampar med 

slipeffekt.

På Bubbelbadkaren behöver även karets slangar ren-

göras regelbundet. Hur ofta beror på hur mycket du 

badar, men vi rekommenderar minst en gång i kvarta-

let vid privat bruk. ”Villeroy & Boch Desinfektion” ren-

gör och desinficerar vattensystemet i bubbelbadkaren. 

sKÖTsELanVisningar


