Augstspieediena lamin
nāta (HPL) sienas paneļļu uzglabāšaanas, transp
portēšanas un
u
eksplluatācijas no
oteikumi
HPL) sienas paneļu
p
saņemššanas brīža.
Gaarantijas termiņņš – 2 gadi noo augstspiediena lamināta (H
Gaarantija ir spēēkā ar nosacīījumu, ka HP
PL sienas paaneļi uzglabāāti, transportēti, uzstādīti uun ekspluatētti atbilstoši ražotāja
r
insstrukcijām.
Transportēšanaas un uzglabāāšanas noteik
kumi:
1. HPL sienas ppaneļi jātransportē iepakotti un aptīti arr plēvi, novieetoti vertikāli uz garākās m
malas vai horrizontāli, uz līīdzenas
virsmas tā, lai neeveidojas izlieekumi vai citāādi deformējum
mi.
2. Transportējott nedrīkst pieļļaut mehānisk
ku bojājumu iiespējamību, jāizvairās
j
no netīrumiem, mitruma, atm
mosfēras nokriišņu un
tieššu saules staruu iedarbības.
3. Transportēšan
T
nai izmantot sllēgtus, kravas pārvadāšanass noteikumiem
m atbilstošus transportlīdzekkļus.
4. HPL
H sienas paaneļi un to daaļas jāuzglabā sausā, labi veentilētā telpā ar
a relatīvo mittrumu no 40%
% līdz 60% un
n temperatūru no +10
C līdz
l +30 C, neepieļaujot atrašanos apsildess sistēmu tuvuumā.
5. Lai
L izvairītos no HPL sienaas paneļu defo
ormācijas, tie jjāuzglabā verrtikālā stāvoklī, novietoti uzz garākās malaas, vai horizonntāli uz
līdzzenas vietas tāā, lai neveidojjas izliekumi vai
v citādi defoormējumi.
6. Aizliegts
A
uzsāākt HPL sienaas paneļu mon
ntāžu, ja tiek aatklāta neatbilsstība vai ražoššanas defekts. Tādā gadījum
mā pircējam jāāuzrāda
pārrdēvējam nem
montētu preci oriģinālajā
o
iep
pakojumā.
Ek
kspluatācija u
un apkope:
1. HPL
H sienas ppaneļi paredzēēti ekspluatācij
ijai iekštelpās ar gaisa temp
peratūru no +10°C līdz +300°C un gaisa relatīvo mitruumu no
40%
% līdz 60%.
2. Ekspluatācijas
E
s laikā vēlamss novērst tiešu
u saules staru iiedarbību, lai izvairītos no HPL
H sienas paaneļu krāsas izzmaiņām.
3. HPL
H sienas ppaneļi nav iztuurīgi pret meh
hāniskiem bojjājumiem, tie ir jāsargā no netīrumiem, ūdens, karstiem priekšmettiem un
ķīm
miski aktīvām vielām.
4. Bojājumus izraisa ne tikai ķīmiski aktīv
vās vielas, bett arī stipri iek
krāsoti šķidrum
mi, tādi kā kaafija, sarkanvīīns, kas var izzmainīt
virsmas krāsu. P
Pēc ķīmiski akktīvo vielu vai stipri iekrāso tu šķidrumu nokļūšanu
n
uz virsmas,
v
nekav
avējoties tos no
otīrīt.
5. HPL sienas paneļus tīriett ar mīkstu, mitru lupatiņņu. Vajadzībaas gadījumā pielietojiet
p
neeabrazīvus ko
oka virsmu tīīrīšanai
parredzētos tīrīšaanas līdzekļus,, izšķīdinot tos ūdenī. Pēc H
HPL sienas paaneļu tīrīšanas tos nosusinātt.
6. Nedrīkst
N
pielietot spēcīgas iedarbības tīrīīšanas līdzekļuus, kas ir sārm
maini* un satur acetonu*, ettanolu*, šķīdin
nātājus*/**.
*- attiecas uz Hoomopal un Meelaplast A360,, A355 augstsp
spiediena lamiinātiem (HPL))
** - attiecas uz K
Kronospan, Duropal, Pfleid
derer, Juan, Foormica augstsp
piediena lamin
nātiem (HPL)
7. HPL sienas ppaneļu pārklāājums - augsttspiediena lam
mināts (HPL) - karstuma ietekmē
i
var m
mainīt krāsu un/vai atlīmēēties no
pam
matmateriāla ((MDF), pie kuura rūpniecisk
ki ir pielīmēts..
Ho
omopal augstsppiediena laminātiem karstu
umizturība 400 C līdz 800 C,, atkarībā no dekora.
d
Kro
onospan, Duropal, Pfleiderrer, Juan, Form
mica augstspieediena lamināātiem karstumiizturība līdz 8800 C, atkarībāā no dekora, īslaicīgi
ī
varr izturēt līdz 1800 C. Melapllast A360 un A355
A
augstsp iediena lamin
nātiem karstum
mizturība līdz 800 C.
PV
VA līmes karsttumizturība līddz 800 C.
8. HPL
H sienas ppaneļu savienoojuma vietas un
u frēzējuma malas, kur ir atklāts galdaa virsmas pam
matmateriāls, obligāti
o
jāapsttrādā ar
ūdeens aizsardzībbas līdzekli.
9. HPL
H sienas paneļus nedrīkkst pakļaut atk
klātas liesmas iedarbībai. Attālumam
A
starrp HPL sienaas paneli un pllīts virsmu jābbūt virs
50 mm.
Ga
arantijas nav spēkā uz deffektiem (bojā
ājumiem), kass radušies:
1. Ūdens
Ū
un tvaiiku ietekmē.
2. Skābju
S
vai citu
tu ķīmisku vieelu ietekmē.
3. Augstas
A
temperatūras vai uguns ietekmē..
4. Nepareizas
N
uzzglabāšanas vaai transportēšaanas gadījumāā.
5. Nepareizas
N
moontāžas un uzzstādīšanas gad
dījumā.
6. Nepareizas
N
ekkspluatācijas un
u kopšanas gadījumā.
7. Pieļaujot
P
citass darbības, kass saistītas ar in
nstrukciju neieevērošanu HP
PL sienas paneeļu transportēššanā, uzglabāššanā, montāžāā,
uzsstādīšanā, eksppluatācijā un kopšanā.
k
Ra
ažotājs apņem
mas izskatīt pretenzijas,
p
ku
urās norādītaa sekojoša infformācija:
1. HPL
H sienas paaneļu aprakstss (veids).
2. HPL
H sienas paaneļu īpašniekka vārds, uzvāārds, adrese.
3. HPL
H sienas paaneļu uzstādītājs (privātperssona vai firmaa) un uzstādīšaanas datums.
4. HPL
H sienas paaneļu pirkumaa apliecinājum
ms (pirkuma čeeks) vai rēķinaa kopija.
5. Detalizēts
D
konnstatēto defekttu apraksts.
Papildus rekom
mendācijas:
1. HPL
H sienas paaneļu piestipriināšanai pie siienas rekomenndējam izman
ntot montāžas līmi H-POLY
YMER MS.
Gaarantijas remonnta gadījumā piegādi
p
apmak
ksā klients.
Ar HPL sienas ppaneļu uzglabāāšanas, transportēšanas un eekspluatēšanaas noteikumiem
m iepazinos.
Parraksts:____________________________
Vāārds, uzvārds:_______________________
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