Fakta om billige vandhaner
Typiske forhandlere: Silvan, Bauhaus, jem & fix, Harald Nyborg og IKEA.
Det er ingen sag at sælge en billig vandhane. Det er lige så let som at sælge en billig plastikpose,
og kunden er også ude af butikken inden den går i stykker. Se 4 typiske udsagn nedenfor.
En VA-godkendt vandhane er ikke nødvendigvis en god vandhane, men en vandhane der er testet
og godkendt til montering i Danmark. Selve kvaliteten af vandhanen tager energistyrelsen ikke
stilling til, du må hellere læse videre og blive klogere. Udtrykket “billig vandhane” dækker over
vandhaner der sælges i butikker til lavpris og er et udtryk for kvaliteten.
“Jeg kan ikke se og mærke forskel på vandhaner”
En stor del at vandhanens levetid bliver en vandhane ikke brugt og skal derfor se pæn ud. Derfor
glemmer mange, at vandhanen også skal fungere efter mange års brug. Her adskiller billige
vandhaner sig fra mærkevarer. Eftersom producentens navn skal fremgå tydeligt på VA-godkendte
vandhaner i Danmark, ønsker producenterne at vandhanen ser lækker ud i mange år. Derfor er
forkromningen meget bedre end på de billige vandhaner, hvilket ses efter et par års brug og
rengøring. Derudover er pakningerne langt bedre, hvilket sikre mod utætheder.
“Kvaliteten er ikke den samme som de lidt dyrere vandhaner”
Kvaliteten er en væsentlig faktor når man skal vælge vandhaner. Dels kvaliteten af materialerne,
f. eks. messing, krom, plast og gummi, dels kvaliteten af samlingen på fabrikken.
Der er også sliddele i vandhaner som bliver påvirket af vandet i Danmark, som det ikke ville blive i
Kina eller Polen, hvorfor disse vandhaner muligvis holder længere i de lande end i Danmark.
De billige vandhaner har en forventet levetid på 1-5 år, hvor mærkevarer har en forventet levetid
på 20-50 år. Måske skal der skiftes en pakning i løbet af de år, men det kan man gøre på
mærkevarerne, hvorimod de billige ikke kan serviceres uden at de går i stykker. Mærkevarevandhaner er lavet af fin messing, og ikke af gamle tandhjul og cykler.
“Drikkevandskvaliteten er ikke den samme på alle vandhaner”
Vandet der ender i glasset ser muligvis ens ud, men når vi sender det til analyse på et laboratorium
ses forskellen tydeligt. Mange billige vandhaner afsætter giftige tungmetaller, der er langt over
grænseværdierne. Er du i tvivl om den vandhane du ønsker er VA-godkendt og derfor er kemisk i
orden, kan du se mere på http://www.godkendtevandhaner.dk
“Der er også forskel på hvordan man monterer vandhaner”
En anden grund til at det er nemt at sælge en billig vandhane, er at det ikke er butikken der skal
montere den hos forbrugeren. De fleste billige vandhaner skal man selv samle og smøre inden de
monteres. Tilslutningsrørene er så tynde at de knækker under montering hvis ikke man er meget
omhyggelig og yderst forsigtig. Kobberet er simpelthen for tyndt.

Hvis der sidder tilslutningsslanger på i stedet for kobberrør, er slangerne for bløde, hvilket får dem
til at bukke og derfor lukke for vandet. Montagebeslag er en anden historie. Hvor mærkevarerne
har en enkelt messing gevindstang og rustfri beslag med pakning, anvender de billige producenter
gevindstænger og beslag af jern, hvilket vil ruste sammen hurtigt og besværliggøre udskiftningen.
Det er altså nemt nok at sælge noget skrammel, når man ikke selv skal have hænderne på det.

