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BD700.000101   -  B DUTCH RVS geslepen glijstang 750 mm 
 

 

Installatie handleiding - Installation  
 

LET OP: LEES DEZE INSTALLATIE HANDLEIDING GOED DOOR! BIJ FOUTIEVE 
INSTALLATIE, REINIGING EN ONDERHOUD VERVALT DE GARANTIE! 

 
ATTENTION: READ THIS INSTALLATION MANUAL CAREFULLY! THE WARRANTY IS VOID IN 

THE EVENT OF ERROR INSTALLATION, CLEANING AND MAINTENANCE! 
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NEDERLANDS 

Attentie   - Vóór installatie 

1. Inspecteer dit product om er zeker van te zijn dat u alle onderdelen heeft zoals afgebeeld. Deze zijn 
nodig voor een juiste installatie. 

2. Raadpleeg de bijgevoegde specificatie- en montagetekeningen voor installatie-instructies. 

 
Installatie Vereisten 

1. Om ervoor te zorgen dat dit product correct wordt geïnstalleerd, moet u deze richtlijnen lezen en 
volgen. 

2. De eigenaar / gebruiker van de glijstang moet deze informatie bewaren voor toekomstige naslag. 
3. Zorg ervoor dat uw installatie voldoet aan de lokale vereisten. 
4. Raadpleeg de bijgevoegde specificatie- en montage-tekeningen. De glijstang wordt gedeeltelijk 

gemonteerd verkocht, maar wordt volledig gedemonteerd weergegeven, dit is uitsluitend voor 
illustratieve en service doeleinden. 

5. Inspecteer dit product om er zeker van te zijn dat u alle onderdelen heeft die nodig zijn voor een 
juiste installatie. 

6. Gebruik alleen een bandsleutel of een beschermde / gladde steeksleutel op een afgewerkt 
oppervlak. 

7. Installeer, indien mogelijk, de glijstangeenheid op een montageoppervlak voordat u deze instelt. 
8. Gebruik GEEN stopverf tijdens deze installatie. 

 
Reinigers voor fittingen en accessoires 
Om te voorkomen dat het oppervlak en de werkende componenten van de bevestigingen worden beschadigd, 
moeten er bepaalde voorzorgsmaatregelen worden genomen met betrekking tot het gebruik en de 
daaropvolgende reiniging, aangezien veel reinigingsmiddelen zuren bevatten voor algemene reiniging en het 
verwijderen van kalkaanslag. Let bij de verzorging van uw fittingen en accessoires op het volgende en lees 
ook de B DUTCH ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN RVS KRANEN door, zie www.bdutch.nl/downloads: 

 
• Gebruik alleen reinigingsmiddelen die uitdrukkelijk bedoeld zijn voor dit gebruik. 
• Gebruik nooit schoonmaakmiddelen die zoutzuur, mierenzuur of azijnzuur bevatten op of nabij de 

fittingen, aangezien deze aanzienlijke schade kunnen veroorzaken. 
• Gebruik geen schoonmaakmiddelen die fosforzuur, chloorzuur, zoutzuur, fluorzuur of 

natriumhypochloriet bevatten. 
• Gebruik geen reinigingsmiddelen die chloorbleek oplossingen bevatten. 
• Gebruik zeep met neutrale PH of specifiek voor roestvrij staal. 
• Meng of combineer nooit reinigingsmiddelen. 
• Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen en ongeschikte schuurmiddelen zoals schuursponsjes. 
• Roestvlekken die het gevolg zijn van per ongeluk langdurig contact met ijzerhoudende voorwerpen of 

water met een hoog percentage ijzer en magnesium, kunnen worden verwijderd door ze voorzichtig af 
te vegen met een zachte doek die is bevochtigd met een niet-schurend reinigingsmiddel speciaal voor 
roestvrij staal. 

 
 
REINIGING/ONDERHOUD 
Was voor een correcte reiniging van de kraan deze alleen met producten zonder oplosmiddelen.  
Gebruik GEEN reinigingsmiddelen die bijtende of zure stoffen bevatten (zie bij Reinigers), schuursponsjes en 
metalen schuursponsjes. Het is raadzaam om specifieke producten voor roestvrij staal te gebruiken.  

http://www.bdutch.nl/downloads
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ENGLISH 

 
Attention  - Before Installation 

1. Inspect this product to ensure you have all parts as shown that are required for proper installation. 
2. Refer to the specification and assembly drawings attached for installation directions. 

 

Installation Requirements 

Please read the instructions carefully so as to avoid any damage to the fixture. 

1. To ensure this product is installed properly, you must read and follow these guidelines. 
2. The owner/user of the faucet must keep this information for future reference. 
3. Be sure your installation conforms to local codes. 
4. Refer to the specification and assembly drawings attached. Faucet is sold partially assembled but 

shown fully disassembled for illustrative and service purposes only. 
5. Inspect this product to ensure you have all parts required for proper installation. 
6. Use only a strap wrench or protected/smooth-jaw wrench on any finished surface. 
7. If possible, install the faucet assembly on a mounting surface before setting. 
8. Do NOT use putty during this installation. 

 
 
Cleaners For Fittings and Accessoires 
To avoid damaging the surface and working components of the fittings, certain precautions must be taken in 
terms of usage and subsequent cleaning as many cleaning agents contain acids for general cleaning and 
removing calcium deposits. When caring for your fittings and accessories, please note the following: 
 
• Only apply cleaners which are expressly intended for the use. 
• Never use any cleaner containing hydrochloric acid, formic acid or acetic acid on or near the fitting, as 

they can cause considerable damage. 
• Do not use cleaners containing phosphoric acid, chloric acid, muriatic acid, fluoric acid, sodium 

hypochlorite. 
• Do not use cleaners containing chlorine bleach solutions. 
• Use soap at neutral PH, or specific for stainless steel. 
• Never mix or combine cleaning agents. 
• Abrasive cleaners and unsuitable scouring agents such as scouring pads. 
• For rust stains resulting from the accidental prolonged storage of ferrous abjects or water with a high 

percentage of iron and magnesium, they can be removed by wiping gently with a soft cloth dampened with 
a cleaning agent in non abrasive cream specific for cleaning stainless steel. 

 
 
CLEANING/MAINTENANCE 
For correct cleaning of the tap, wash it only with solvent-free products. DO NOT use detergents containing 
corrosive or acid substances (see at Cleaners), abrasive sponges and metallic scouring pads. It‘s advisable to 
use specific products for stainless steel.  
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