TECHNICKÉ PODMÍNKY
pro použití, údržbu a skladování GRENAGLOSSVENEER
1. Úvod
-

2.
-

Grenagloss – MDF desky jednostranně nebo oboustranně zalisované speciálně navrstevným
akrylátovým lakem ve formě akrylátové folie s vysokým leskem tloušťky 2 mm, vhodné především
pro aplikaci pouze na svislé plochy interiérů
plocha se zalisovanou fólií s vysokým leskem je opatřena ochrannou krycí fólií, tuto folii odstraňte
až po dokončení všech činností
rozměrová tolerance výrobku: ± 2 mm
Použití
možno používat pouze pro aplikace na svislé plochy v interiéru (např. kuchyňské skříňky, šatní
skříně, nábytek, dveře, obklady, vybavení obchodu a kanceláří)
materiál může být opracován řezáním, vrtáním a frézováním
použijte ostré karbidové nástroje (s nižšími otáčkami)
lze opatřit akrylátovou, dýhovanou, alu nebo ABS hranou, nikdy nepoužívejte PVC hranu
pro lepení hran doporučujeme čiré nebo bílé EVA nebo PUR tavné lepidlo
desky nepoužívejte přímo u zdrojů tepla, jako jsou varné desky nebo jiné tepelné zářiče (dodržte
minimálně 20 mm mezeru)

3. Údržba
-

-

nikdy povrch nečistěte na sucho
nejlepší výsledky při čištění dosáhnete použitím vlhké kvalitní mikrovláknové utěrky s vyšším
obsahem polyamidových vláken, netkané textilie nebo jelenice a leštících prostředků bez obsahu
písku, prášku nebo jiného brusiva (pozor na levnější utěrky, mají okraje obšité syntetickou nití,
která může povrch poškrábat)
mastnotu či olej z povrchu můžete odstranit petrolejem
povrchovou úpravu folie mohou poškodit rozpouštědla reagující s akryláty (organická rozpouštědla
typu: benzín, toluen, aceton atd.), dále pak čističe oken nebo jiné kyselé sloučeniny
vyvarujte se zvýšenému mechanickému namáhání, zvláště škrábání a otírání povrchu předměty s
ostrým nebo abrazivním povrchem (nepoužívejte kartáče, škrabky, drátěnky apod.)

4. Skladování
-

může být skladován horizontálně, musí být kvalitně podepřen po celou dobu skladování
doporučujeme skladovat v suchých, krytých prostorách a chránit proti prachu (materiál nelze
uskladnit venku ani vystavit povětrnostním vlivům, zejména UV záření, mrazu, dešti atd.)
nikdy neodstraňujte ochrannou folii před dokončením všech prací
při manipulaci se vyhněte tomu, aby panely sklouzly po pohledové ploše

5. Expedice
-

materiál je expedován na paletách nebo podkladních deskách s ochranou proti poškození
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