ZASADY PIELEGNACJI I UŻYTKOWANIA FRONTÓW LAKIEROWANYCH
Zalecenia do montażu i dla klienta końcowego
Fronty lakierowane wykonywane są z płyty MDF dwustronnie białej / laminowanej o gr.18 19mm. Płyta MDF malowana jest podkładem kryjącym / stabilizującym, a następnie 2 lub 3
warstwami lakieru poliuretanowego, poliestrowego z lub bez dodatków fotoutwardzalnych w
zależności od koloru. Odcień wybierany jest z palety kolorów RAL / ICA / PANTONE.
Odcienie z różnych partii produkcji mogą się nieznacznie różnić od siebie, co nie stanowi
podstawy DO ZŁOŻENIA reklamacji.

1. Wyroby należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem
2. Wyroby należy składować pionowo z zastosowaniem przekładek. W przypadku transportu
poziomego należy układać strona lewej do lewej lub prawą do prawej z zastosowaniem
pianek.
3. Wyroby powinny być właściwie zamontowane przez wykwalifikowane osoby
4. Pierwsze właściwe czyszczenie frontów należy wykonać najwcześniej po tygodniu od odbioru
celem końcowego utwardzenia / usieciowania się lakieru nawierzchniowego.
5. Meble z lakierowanymi frontami powinny znajdować się w pomieszczeniach o wilgotności
względnej powietrza do 60% oraz temperaturze pomieszczenia w przedziale od 10 do 30 oC.
6. Podczas gotowania w kuchni czy w łazience powinna być włączana wentylacja / wyciąg.
7. Niedopuszczalne jest pozostawianie na powierzchni mebli rozlanej i skroplonej wody,
alkoholu, kwasów, zasad i innych środków chemicznych. Wszelkie zabrudzenia należy usuwać
na bieżąco. W szczególności takie jak: kawa, herbata, czerwone wino, curry, musztarda,
ketchup.
8. Należy regularnie czyścić zewnętrze i wewnętrzne powierzchnie frontów miękką tkaniną ( np.
ściereczki bawełniane, z mikrofibry ) z użyciem odpowiednich środków do czyszczenia i
konserwacji mebli lakierowanych. Dopuszczalne jest stosowanie płynów do mycia szyb, nie
rysujące mleczka. Zawsze po zastosowaniu środka chemicznego należy przeczyścić
powierzchnię wilgotną ( nie mokrą) ściereczką nasączoną wodą.
9. Do czyszczenia frontów nie należy używać agresywnych detergentów, mleczek i past z
dodatkiem materiału ścierającego ( np. CIF), rozpuszczalników, pochodnych amoniaku,
twardych gąbek
10. Niedopuszczalny jest kontakt powierzchni lakierowanych z przedmiotami ostrymi lub
szorstkimi , substancjami barwiącymi.
Zasady i postępowanie reklamacyjne dostępne na stronie www.amarion.eu
Życzymy długoletniego zadowolenia z użytkowania frontów AMARION

