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Vandsikker gulvfæste
Som ekstra tilbehør findes et vandsikker gulvfæste 
Ifö nr. 98015. Montering se billede      . 
Vandsikker gulvfæste til limning Ifö nr. 98030. Montering 
se billede      .  
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Tak fordi du valgte Ifö Sign. 
Du har valgt et miljøvenligt, rengøringsvenligt og elegant toilet. For at garantere korrekt og sikker 
installation af produktet opfordrer vi dig til at følge monteringsvejledningen. 
Ifö påtager sig ikke ansvaret for skader, der er opstået som følge af fejlagtige udført installation.

DK

Som ekstra tilbehør
Dækliste i hvid silikonegummi Ifö nr. 98021
Montering se billede      -      .109

Dækliste

Denne wc. stol er forberedt til anvendelse af funktionen 
” Fresh wc. ” ved at tilføre en hygienisk doseringstav 
i skyllearmaturet. Doseringsstaven placeres i 
skyllearmaturet ved at åbne skylleknappen og ligge 
doseringsstaven ned i den blå lågskrue. 
Se billede      -      .13 17

Dosering 

Som ekstra tilbehør til Sign wc. stol 6862 kan vælges:
Hvide afløbsstudse Ifö nr. 96501 eller Ifö nr. 56507. 
Se billede     . 5

Afløbstilslutning

Limning/ silikonering
Du har mulighed for at fastmonteres Deres Ifö Sign wc. 
stol til gulvet ved limning / silikonering.
Se billede      -     .
Fastsætning til gulvet skal ske i overensstemmelse med 
gulvfabrikanten. Rengør først gulvet så det er fedtfrit og 
tørt. Til limning af wc. stolen anbefales Secolastic MS 
55, eller tilsvarende silikonefugemasse Anvend ikke wc. 
stolen før silikonen er tør. 
Vedlagte dækhætter Ifö nr. 91895 (hvid) Alt. Ifö nr. 91915 
(sand)anvendes i wc. stolens skruehuller.

11 15

WC Fresh doseringsstaven giver en frisk duft, 
rengørende effekt af skålen, samt en blålig farve hver 
gang der skylles.
www.freshwc.com 

Ifö Sign 6860
Ifö Sign toilet nr. 6860 er det optimale standard toilet 
med indbygget rengøringsvenlig S-lås. Det kan normalt 
installeres lige så hurtigt og nemt de samme steder som 
toiletter med åbne S-låse.
Maksimumsmål ved montering på ældre støbejernsafløb 
se billede     .
Hvis støbejerns afløbsstudsen er for stor – skæres 
( billede     ) og monter med wc. tilslutning Ifö nr. 96525, 
se billede     .
Bemærk at dækpladen skal monteres på toilettet før 
monteringen. Se billede     .
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Ifö Sign toilet nr. 6862 er beregnet til montering med 
horisontal afløbstilslutning. 
-  P –lås
Afløbsbøjninger findes som tilvalg. Se billede     .5

Ifö Sign 6862

Ifö Sign 6870
Ifö Sign toilet nr.  6870 er det perfekte toilet til 
renovering. Toilettet har åben S-lås og en stor fod så det 
er muligt at skjule gamle skruehuller.
Sign toilet 6870 monteres ofte hvor Sign model 6860 
ikke kan anvendes p.g.a. for store afløbsstudse som 
ikke kan tilskæres, eller hvor der er store hulekiler på 
væggen. 

Skylleknapper
Ifö Sign toiletterne bliver som standard leveret med
blankforkromet skylleknap.
Som tilvalg findes blandt andet:
Forhøjet vippeknapsæt i blankforkromet, beregnet for 
bevægelseshæmmede.
Ifö nr. 98308 VVS nr. 609446.689
Vippeknapsæt  med ens symboler. anvendes ved 
samme skyllemængde på begge skyl.
Ifö nr. 98310 VVS nr. 609446.580

Afmontering af skylleknap og 
cisternekappe

Afmonter skylleknappen, cisternekransen, og cisterne 
kappen som anvist på billede      ,      -      .16 18 22

Vandtilslutningen til toilettets indløbslange er fleksibel i 
højden og delvis også til siderne, hvilket giver en nem 
montering til de fleste eksisterende vandinstallationer, se 
billede      .
Tilslutningsmål og øvrige mål på wc. stolene fremgår af 
målskitserne på side     .
Som standard medfølger en lige wc. tilslutning, Ifö nr. 
96525. Montering se billede     .   
Som tilvalg:
Excentrisk wc. tilslutning, 13 mm. fleksibilitet. Ifö nr. 
99636. Montering se billede     .
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WC- tilslutningen



Genmonteringen sker i omvendt rækkefølge. Skruerne 
til cisternefæstet skal spændes krydsvis med max 2,5 
Nm moment, som vist på billede     . Lågskruen skal 
spændes med max 0,7 Nm moment som vist på  billede
     .
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Hvis vandet løber konstant i wc. skålen – kontroller først 
at udløbsventilens ventilring ikke er skadet. Hvis dette er 
tilfældet monter ny ventilring Ifö nr.96765. 
Se billede      -      .
Kontroller derefter at indløbsventilen lukker korrekt. Hvis 
ikke monteres ny indløbsventil Ifö nr. 96766. 
Se billede     -      .
Hævearmen på indløbsventilen, er normalt monteret 
på den lave flyderindstilling for tidsmæssigt at give den 
optimale vandpåfyldning af cisternen. Denne indstilling 
klarer maksimalt et 10 bars vandtryk. Ved problemer 
med højere vandtryk flyttes hævearmen til øverste 
indstilling. Se billede     .
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Servicering af armaturet

Deres Ifö wc. stol er fra fabrikken indstillet til 4 og 2 
liters dobbeltskyl. Stort set alle danske afløbssystemer 
opfylder kravene til 4/2 liter skyl inden for normerne i DS 
432, eller den europæiske fælles norm EN 12056-2. Men 
skulle De være bekendt med, at netop Deres afløbssys-
tem afviger i forhold til ovenstående, vil vi råde Dem til, 
at forhøje skyllemængden efter behov.

Har der tidligere været forstoppelse i Deres afløbssys-
tem, kan det skyldes en defekt, eller dårligt fungerende 
kloakledning, man bør da ændre skyllet til 6/3 liter eller 
højre skyllemængde. Ifö’s toiletter kan nemt indstilles fra 
2 – op til 8 liter.

Er afløbssystemet af ældre dato ( ældre end 1970) og 
udført af lerrør uden indvendig glasering eller betonrør. 
Forhøj da skyllemængden.

! OBS. Den reducerede skyllemængde 2,0 liter må ikke 
anvendes generelt, da dette kan medføre tilstopning i 
afløbssystemet. Skyllemængden 2 liter bør kun anven-
des til udskylning af urin. 

Skyllevolumen

Luk først for vandtilførelsen til toilettet. For at kunne jus-
terer skyllemængden for det lille skyl, afmonteres broen 
som vist på billede     -     . Juster skyllemængden ved at 
skyde flyderen opad for at få mindre skyllemængde eller 
nedad for at få større skyllemængde. Se billede     . Hver 
streg er 1. liter, justerbar mellem 2 – 5 liter. 

For at kunne justerer skyllemængden for det store skyl, 
afmonteres hele stativet ved at vride dette en kvart om-
gang og derefter løfte det lige op som vist på billede     . 
Juster skyllemængden ved at skyde flyderen opad for at 
få mindre skyllemængde og nedad for at få større skyl-
lemængde. Indstillingerne for skyllemængden er angivet 
på flyderstangen. Justerbar mellem 3 – 8 liter.

Ønskes samme  skyllemængde på begge  skyl, skal 
spærrehagen på hævearmen klippes væk som vist på 
billede      .

Justering af skyllemængden

6860

6870

6862

Genmontering

Som tilbehør til dette enkelt skyl, findes et vippeknapsæt 
med symboler som angiver samme skyllemængde på 
begge sider af skylleknappen. 
Ifö nr. 98310 VVS nr. 609446.580
Fortryder man at have ændret til samme store skyl-
lemængde på begge skyl, kan stor og lille skyllemængde 
genetableres igen ved at vende broen, så den bagerste 
spærrehage monteres fremad.
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Reservedele

Pos Benævnelse Ifö-nr VVS-nr. 

1. Lågskrue 96763  609446.651
2. Vippeknap, blankforkromet  96660  609446.641
3. Lågfæste, blankforkromet 91782 609446.609
4. Vippeknapsæt blankforkromet, vandalsikker 98302 609446.671
5. Vippeknapsæt, blankforkromet, med doseringssymbol 98303 609446.681
6. Vippeknapsæt matforkromet, vandalsikker  98304 609446.611
7. Vippeknapsæt, matforkromet, med doseringssymbol 98305 609446.691
8. Vippeknapsæt hvid, vandalsikker 98300 609446.670
9. Vippeknapsæt hvid, med doseringssymbol  98307 609446.680
10. Vippeknapsæt forhøjet, forkromet 98308 609446.689
11. Vippeknap enkeltskyl hvid, vandalsikker 98309 609446.560
12. Vippeknap enkeltskyl, hvid 98310 609446.580
13. Bro komplet 96767 609446.656
14. Overløbsrør komplet 96768 609446.800
15. Udløbsventil komplet 96769 609446.500
16. Cisternekappe hvid 90610 609446.300
 Cisternekappe sand 90610 - - 20  609446.302
18. Indløbsventil komplet 96766 609446.700
19. Ventilring udløbsventil 96765 609446.526
20. Indløbsrør komplet  96761 609446.750
21. Flyderpakke 96771 609446.710
22. Flyderstang stort skyl 96770 609446.711
23. Spærrehage 91930 609446.712
24. O-ring stativ 96764 609446.725
25. Komplet stativ 96772 609446.730
26. Inderplastcisterne med tætning 98951 609446.280
27. Pakning mellem cisterne og skål 96760 609446.380
28. Vandfordeler  91370 609411.560
29. Pakning skål  96773 609446.383
30. Skål med lukket S-lås, hvid 90532 609447.100
 Skål med indbygget S-lås, sand  90532 - - 20
31. Skål med åben S-lås, hvid 90531 609447.102
     Skål med åben S-lås, sand 90531 - - 20 609450.100 
32. Skål med universallås, hvid 90533 609453.100
      Skål med universallås, sand 90533 - - 20 609453.102
33. Cisternefæste 98949 609446.653
34. Gulvskruer + hvide dækhætter + hvide skruehætter 98356 
35. Sand: Skruehætter + dækhætter + plastlåg 98359
36. Gulvfæste 98015 609411.809
37. Gulvfæste til limning 98030 609459.100
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Vedligeholdelse og rengøring

Porcelæn er naturens smukke og praktiske materiale. Den glaserede overflade er både stærk og robust og tåler der-
for de fleste rengøringsmidler. Toiletrensemidlet skal ikke blot holde toiletkummen ren, men skal også kunne holde 
glasuren fri for kalk og rust.

Indvendig rengøring af wc. skåle med almindelig glasur.
For at holde den almindelige glasur ren og fri for kalk og rust, er det vigtigt at anvende de rette rengøringsmidler.
Til renholdelse af toiletkummen indvendig, er det nødvendigt at anvende et rengøringsmiddel som indeholder syre ( 
citronsyre, eddikesyre eller fosforsyre ), ellers vil det kalkholdige vand afsætte kalkaflejringer, som med tiden bliver 
svære at fjerne. Spred rengøringsmidlet på glasuroverfladen, under skylleranden og i vandlåsen. Lad midlet virke 
nogle minutter, hvorefter der anvendes en stiv børste eller skuresvamp til at rense af med. Skyl derefter skålen ren 
med vand. Rengøring  af Ifö’s standard glasur, bør foretages mindst en gang om ugen. 

Indvendig rengøring af wc. skåle med KeraClean glasur.
Ved renholdelse af wc skåle med KeraClean glasur, er det ofte ikke nødvendig at anvende rengøringsmidler. Anvend 
en blød børste eller svamp til at rense af med. Brug aldrig ståluld eller skuresvampe.  Hvis du vil desinficere skålens 
glasur, må der ikke anvendes stærke alkaliske rengøringsmidler med en pH værdi på over 10. Rengøringsmidler 
som indeholder hipoklorider  ( klorbaserede rengøringsmidler ) bør heller ikke anvendes.
Spred rengøringsmidlet på glasuroverfladen, under skylleranden og i vandlåsen. Lad midlet virke i nogle minutter og 
fjern det derefter fra glasuren med en blød wc-børste og vand inden rengøringsmidlet når at tørre fast på porcelæ-
net. Misfarvninger fjernes nemmest ved at anvende citronsyre sammen med en blød børste eller svamp. Skyl altid 
skålen helt ren med vand efter behandlingen.
Stærke kemiske midler, såsom opløsningsmidler, afløbsrensemidler eller gifte må ikke hældes i wc-skålen eftersom 
de kan skade KeraClean-belægningen. 
KeraClean belægningen tåler heller ikke rengøringsmidler med slibende effekt, som f.eks. skurepulver. 
Ved anvendelse af ovennævnte midler bortfalder garantien på KeraClean belægningen.

Rengøring af Cisterne, yderside af toiletskål samt toiletsæde.
Vaskes med vand og universalrengøringsmiddel uden syre
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Huvudkontor och tillverkning: Ifö Sanitär AB, SE-295 22 Bromölla, 0456-480 00, www.ifosanitar.com
Tillverkning:     Ifö Sanitär AB, SE-375 85 Mörrum, 0456-480 00
Distriktskontor: Malmö 040-22 84 10, Göteborg 031-47 90 40, Örebro 019-27 60 80,
 Stockholm 08-772 21 40, Sundsvall 060-67 82 20
Norge: Ifø Sanitær A/S, 22 07 20 40.  Danmark: Max Sibbern, 44 50 04 04

Z3 (pozidriv)

x 4

x 4Ifö Sign
Art nr. 98356

 
 Gem denne vejledning!

Installatør

Dato                  –              –


