
INFORMACJA TECHNICZNO-HANDLOWA
FRONTÓW I ELEMENTÓW MEBLOWYCH MDF OKLEJANYCH FOLIĄ PCV

Wymiary i tolerancje
Wymiary produkowanych elementów mieszczą  się  w się  w gabarytach:  wysokość  1000 mm i szerokość  600 mm. Na  życzenie klienta można wykonać 
elementy o wymiarach maksymalnych: wysokość 2800 mm i szerokość 1250 mm bez gwarancji na odkształcenia (naprężenia w materiale bazowym jakim jest 
płyta MDF powodują jego wygięcia i wypaczenia) należy zastosować większą ilość  zawiasów jak również  specjalne odprężniki lub napinacze. Minimalny 
wymiar elementu to: wysokość 140 mm i szerokość 146 mm .

Tolerancja wymiarów dla elementów prostych do 1000 mm prostych do 2800 mm giętych do 920 mm

wysokość +/- 1 mm +/- 2 mm +/- 1 mm

szerokość +/- 1 mm +/- 2 mm mierzona po obwodzie +/- 2 mm
mierzona na płaszczyźnie +/- 5 mm

grubość +/- 0,5 mm +/- 0,5 mm +/- 1 mm

strzałka ugięcia elementu +/- 3 mm nie dotyczy +/- 5 mm

Przeznaczenie
Meble , elementy dekoracyjne wyposażenia wnętrz , stolarka budowlana wewnątrz lokalowa . Wilgotność  względna w pomieszczeniu może się  wahać  w 
przedziale  40-60  % ,  temperatura  w pomieszczeniu  16  –  30  st.  C  ,niedopuszczalne  jest  stosowanie  w pomieszczeniach  o  dużych  i  częstych  skokach 
temperatury jak też  wilgotności względnej w okresie jesienno-zimowym , nie stosować w miejscach o dużym nasłonecznieniu (promieniowanie UV może 
doprowadzić do zmiany odcienia lub wypalenia koloru folii PCV). Elementy stosowane w obrębie wszelkich urządzeń emitujących ciepło i parę wodną (np. 
piekarniki , zmywarki) powinny być  od nich oddzielone płytą  ekranującą  lub ekranami sprzedawanymi wraz z tymi urządzeniami, w przeciwnym razie w 
elementach narażonych na wysoką temperaturą może dojść do reaktywowania spoiny klejowej (85 st. C w czasie 180 sek. , 50 st. C w czasie 15 minut) co  
doprowadzi do odklejenia i kurczenia się folii na krawędzi jak też na powierzchni elementów frezowanych. Nie dopuszcza się stosowania w zabudowie ze 
sprzętem AGD nie dopuszczonym do obrotu na terenie Polski oraz bez znaku CE .

Konserwacja
Czyścić środkami przeznaczonymi do konserwacji mebli
Zabrudzenia spowodowane substancjami o mocnym zabarwieniu, jak kawa , herbata , czerwone wino, curry, musztarda , itd. należy jak najszybciej spłukać 
wodą  ,  a następnie powierzchnię  wytrzeć  do sucha miękką  szmatką  .  Nie należy pozostawiać  plam do zaschnięcia,  gdyż  mogą  one na stałe przebarwić 
powierzchnię. Zabrudzenia  można usuwać  za pomocą  roztworu letniej  wody z szarym mydłem lub innej  delikatnej  substancji,  szmatką  lub szczotką  o 
delikatnym włosiu . Nie należy stosować  szczotek o twardym włosiu , a także mocnych  środków szorujących i wybielających. W przypadku elementów 
wysoko połyskowych pokrytych folią  ochronną, po zdjęciu tejże folii przez okres 7 dni następuje utwardzenie powierzchni i nie zaleca się  w tym okresie 
przecierania elementów. Można też zastosować po zdjęciu folii ochronnej preparat ULTRA-GLOSS Superpolish + DGS ( zgodnie z instrukcją stosowania do 
różnego rodzaju powierzchni ) , który tworząc cieńką warstwę ulega utwardzeniu i podwyższa odporność wysoko-połyskowych powierzchni na zarysowania , 
oraz zabezpiecza przed działaniem promieni słonecznych , środków czyszczących i tłustych plam.

Surowce do produkcji
Materiał bazowy : płyta MDF do głębokiego frezowania w klasie E1 Kronospan Polska , Finsa Hiszpania
Klej : Komerling Niemcy
Materiał dekoracyjny - folia: Renolit Niemcy , Hornschuch Niemcy , Alkor Niemcy , Gislaved Szwecja
Materiał dekoracyjny - lakier : poliuretanowy Sayerlack Włochy , Iris Hiszpania , wodny w technologii UV
Plantag Niemcy , Sayerlack Włochy

Gwarancja i reklamacje
• produkt objęty 24 miesięczną gwarancją
• gwarancja nie ma zastosowania w przypadku nieprawidłowego użytkowania produktu , niezgodnego z jego przeznaczeniem.
• reklamacji  nie  podlega  rysunek usłojenia  drewna  ,  odcień  folii  ,  różnorodne nałożenie  patyny na  poszczególnych  elementach ,  uszkodzenia 

mechaniczne , naturalne zużycie w czasie .
• reklamacji nie podlegają  elementy uszkodzone w trakcie użytkowania , zwłaszcza z widocznym skurczem i odklejeniem folii na krawędziach 

elementu
• dopuszczalne jest na powierzchni pokrytej folią PCV o wielkości do 0,5 m2 wystąpienie do 4 sztuk nie przekraczających 2 mm średnicy wgnieceń, 

wysklepień, przebarwień i mikropęknięć
• dopuszczalne jest na powierzchni pokrytej folią  PCV o wielkości powyżej 0,5 m2 wystąpienie do 10 sztuk nie przekraczających 2 mm średnicy 

wgnieceń, wysklepień, przebarwień i mikropęknięć
• dopuszczalne jest na powierzchni lewej elementu wystąpienie zarysowań , wyszczypań laminatu do 10 sztuk nie przekraczających 2 mm średnicy 

wgnieceń, wysklepień, przebarwień i mikropęknięć
Reklamacje należy składać w formie pisemnej , rozpatrzenie reklamacji może nastąpić wyłącznie po dostarczeniu reklamowanego towaru do producenta.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za nie zapoznanie się z w/w informacją techniczno-handlową, która jest ogólnie 
dostępna dla wszystkich zainteresowanych.
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