RECI RØRFLUSH
VILKÅR OG BETINGELSER

Hos RECI har vi mange års erfaring med
skylning af varmtvandssystemer i store og små ejendomme.
Med disse vilkår og betingelser ønsker vi at skabe optimale forudsætninger for arbejdet, hvilket sikrer en effektiv og
forsvarlig proces til fordel for alle parter.

1. 							
Ved arbejdets opstart på den aftalte dato og tidspunkt skal
der være en repræsentant fra ejendommen til stede, som
kan bistå med at lokalisere ventiler, skaffe adgang, udlevere
nøgler og lignende.
Denne repræsentant skal desuden være tilgængelig resten
af dagen til at besvare eventuelle akutte spørgsmål. Det kan
være ved fysisk tilstedeværelse eller via telefon.
2. 							
På afgangen fra varmtvandsbeholderen skal der efter
afspæringsventilen være monteret et T-stykke med ventil i
minimum 5/4” RG. Er dette ikke tilfældet, kan det være nødvendigt at indskære t-stykket forud for skylningen. Udgiften
til dette arbejde afholdes af ejendommen.
3. 							
Alle strengafspærringsventiler på det varme vand skal være
funktionsdygtige.
4. 							
Der skal være adgang til samtlige afspærringsventiler på det
varme vand, uanset om disse måtte være placeret i private
kælder- og/eller loftsrum, beboerlokaler, cykelkældre eller
lignende.

6.							
Arbejdet forsøges færdiggjort senest kl. 17.00 den pågældende dag. Det må dog accepteres, at der kan være lukket
for det varme vand i længere tid om nødvendigt.
7.							
Ansvarsfraskrivelse
RECI påtager sig intet ansvar for:
•

tilstoppede filtre, ventiler, perlatorer og lignende efter
udførelse af rørskyllet.

•

vandskade på private effekter i kælder- og loftsrum i
forbindelse med rørskyllet.

•

funktionssvigt af vandmåler og varmtvandscirkulationspumpe, der af- og genmonteres i forbindelse med
rørskyllet.

Ud over disse vilkår og betingelser henviser vi i øvrigt til vores
generelle salgsbetingelser.

Kan der ikke gives adgang, skal der i stedet foreligge en
tilladelse til at opklippe hængelåse eller fjerne hængsler.
Adgangsvejen til ventilerne skal desuden være ryddet. Dette
gælder især private kælder- og loftsrum.
Eventuelle forsinkelser grundet manglende eller blokeret
adgang til ventiler bliver faktureret særskilt.
5.							
I sjældne tilfælde kan det være nødvendigt at fritlægge rør
for at lokalisere kontraventiler. RECI reetablerer isoleringen
så godt som muligt ved at montere den afskårne isolering
med tape.
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I FORBINDELSE MED RECI RØRFLUSH

Som standard er det ikke nødvendigt med adgang til lejlighederne i forbindelse med skylning af ejendommens varmtvandssystem.
RECI tilbyder imidlertid en komplet løsning, som sikrer, at beboerne oplever så få gener som muligt.

RECI RørFlush er effektiv fjernelse af biofilm og legionellabakterier i et varmtvandssystem. Det største indhold af dette
uønskede materiale ses typisk i:

Med et Udvidet RECI RørFlush kan I imidlertid fritage beboerne for de gener. I stedet sørger RECIs erfarne serviceteknikere for det hele:

•

Hovedstrengen

•

Afmontering og skylning af perlatorer

•

Stigstrenge

•

•

Varmtvandsbeholderen

Afmontering og skylning af bruseslanger, -rør og -hoveder

•

Gennemløbning af vand i nogle minutter med afmonterede perlatorer

Disse enheder er derfor inkluderet som standard, når vi
udfører RECI RørFlush.
Hvad med rør og tappesteder i lejlighederne?
Det regnes som normalt vedligehold – og anses typisk som
lejers ansvar – at vedligeholde de rørstykker, som løber
internt i lejligheden med forbindelse til stigstrengen. Det
samme gælder blandingsbatterier, bruseslanger og perlatorer, som derfor ikke er inkluderet i et standard RECI
RørFlush.

Et Udvidet RECI RørFlush kræver således adgang til de enkelte lejligheder. Prisen på et Udvidet RørFlush afhænger af
antallet af tappesteder.

Ved et udvidet RECI Rørflush afmonterer og skyller vi bl.a. perlatorerne i lejlighederne, så ejendommens beboere undgår, at de
stopper til, og andre gener.

Udvidet RECI RørFlush er en komplet løsning
Ved skylning af et varmtvandssystem kan aflejringer m.m.
finde vej ind i lejlighedernes rørsystemer og potentielt
forårsage tilstoppede bruseslanger og perlatorer, ligesom
vandet kan være misfarvet. Vi efterlader altid instruktioner
til beboerne om, hvordan de kan undgå og afhjælpe dette.
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