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Side 1

Intelligent heating

Slut med duggede spejle
Du kender måske situationen? Hurtigt
ud af morgenbadet. Håret skal sættes,
morgenmaden tilberedes og børnene
skal køres i børnehaven eller i skole.
– Og så er spejlet dugget. Det ta´r
10 minutter, før du igen kan se dig selv
klart i øjnene. Det lyder måske ikke af
så meget, – men om morgenen er 10
minutter evigheder, der kan gøre forskellen på, om morgenen bliver et
langt stresset hækkeløb eller en god og
harmonisk start på dagen.
Problemet kan løses med DEVI™ spejlvarme! Specielt i mindre badeværelser

er tilduggede spejle et problem.
Næsten uanset hvor godt rummet er
udluftet, betyder kombinationen af høj
luftfugtighed og varme, at spejlfladerne
tildugges. Men problemet kan løses let
og – frem for alt – elegant ved at
montere en elektrisk DEVI™ spejlvarme-måtte i fliseklæben bag spejlet.
Varmemåtten bag spejlet varmer hurtigt spejloverfladen op, så tildugningen
helt undgåes!
Ved at montere DEVI™ spejlvarmemåtten så den tænder sammen med
den øvrige belysning i badeværelset –

på samme måde, som man f.eks. bruger
ved udluftningsventilatorer – opnår du
dugfri komfort ved et energiforbrug
svarende til en 60 watt pære. – Og du
bruger vel at mærke kun energi, når du
er på badeværelset og lyset er tændt!

DEVI varmemåtte for
spejlvarme
Bredde x længde i cm

Effekt W

50x70
60x60
60x80

50
50
70
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Du kan gøre
meget af
arbejdet selv!
Monteringen af varmemåtten
bag spejlet kan udføres af den
erfarne Gør-Det-Selv´er, men
tilslutningen til el-nettet skal
foretages af autoriseret elinstallatør.
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Side 2
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Spejlet måles op, og optegnes på væggen.

3

Ved hjælp af en tand-spartel påføres det optegnede område fliseklæb. Husk at købe
fliseklæb der ikke angriber spejlglasset,
– dit byggemarked kan rådgive dig.
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Før varmemåttens til-ledning ind i flexrøret
og skub op til samledåsen.

7

2

Der monteres et flexrør i væggen fra spejlet
frem til nærmeste samledåse.

4

Tryk spejlvarmemåtten ind i fliseklæben så
den sidder jævnt og fast. Herefter glatspartles
måtten med fliseklæb.

6

Nu kan spejlet monteres enten direkte i fliseklæben eller med syrefri silicone efter at
fliseklæben er tør.
Husk: Fliseklæb skal være godkendt for
spejlmontage.

Hvis finishen skal være extra flot, monteres
fliserne op mod spejlet, så fliserne flugter
med spejlfladen.
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