INFORMACJA TECHNICZNA
OPIS PRODUKTU:
Płyty i fronty POLGLOS produkowane są na bazie płyty MDF o grubości 16 mm lub
18mm oklejonej dwustronnie akrylem. Front płyty pokryty jest akrylem wysokopołyskowym,
zaś strona wewnętrzna akrylem matowym ( struktura PE). Dwustronne oklejenie płyty MDF
powłoką akrylu eliminuje efekt wykrzywiania się płyt/frontów widoczny przy produkcji
płyt/frontów jednostronnie oklejanych akrylem. Płyta POLGLOS ma wymiar 2800x1220mm
i docelową grubość 18mm lub 20mm. Powierzchnia płyty zabezpieczona jest folią ochronną
(protektor), dodatkowo powierzchnia odporna jest na działanie promieniowania UV. Płyty w
trakcie magazynowania, jak również podczas dostawy do klienta przełożone są pianką
poliuretanową.
OBRÓBKA I UŻYTKOWANIE:
Płyty i fronty POLGLOS należy przechowywać w suchych pomieszczeniach o temperaturze
od +10 do +30 stopni Celsjusza. Po zdjęciu folii ochronnej powierzchnia akrylu jest miękka i
może się rysować, dlatego podlega okresowi sezonowania około 7 dni. W tym okresie nie
wolno w żaden sposób ingerować w powierzchnię frontu. Na warstwie połyskowej płyty po
zerwaniu folii ochronnej znajdują się śladowe ilości środka rozpuszczającego, które powinny
odparować. Okres sezonowania, jak również odparowywania środka rozpuszczającego można
przyśpieszyć do około 30 min stosując środki przeznaczone do tego celu: Vuplex i Ultra
Gloss Superpolish – służą one również do codziennej pielęgnacji frontów z powierzchnią
akrylową. Do czyszczenia powierzchni frontów stosujemy wyłącznie miękkie ściereczki
(bawełna, mikrofibra). Oprócz wyżej wymienionych środków do czyszczenia (Vuplex, Ultra
Gloss) możemy zastosować 1% roztwór wody z mydłem. Zabrania się stosowania
rozpuszczalników, środków o właściwościach ściernych, środków z zawartością kwasów,
wosków i innych substancji aktywnych chemicznie. Przy stosowaniu środków czyszczących
należy najpierw przeprowadzić próbę na niewidocznym fragmencie powierzchni.
Akrylowane elementy przystosowane są do używania w pomieszczeniach zamkniętych,
wentylowanych o normalnej temperaturze i wilgotności powietrza. Niedopuszczalne jest
stosowanie ich na zewnątrz. Akrylowane elementy przeznaczone są do użytku pionowego.
Używanie ich w położeniu poziomym jest możliwe, ale ewentualne uszkodzenia mechaniczne
nie podlegają gwarancji.
GWARANCJE I REKLAMACJE:
Reklamacji podlegają:
Wady materiału powstałe w wyniku niewłaściwego połączenia powierzchni akrylowej
z powierzchnią płyty MDF ( pęcherze powietrza między akrylem a MDF, odklejająca się
warstwa powłoki akrylowej), pęknięcia akrylu widoczne po zerwaniu folii ochronnej.
Reklamacji nie podlegają:
- uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania płyt/frontów/elementów
meblowych POLGLOS, niezgodnego z ich przeznaczeniem.
- uszkodzenia powstałe w wyniku oddziaływania zbyt wysokiej temperatury.
- uszkodzenia mechaniczne typu rysy, wgniecenia, obicia elementów.
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- uszkodzenia powstałe w transporcie nie z winy producenta.
- elementy o wymiarze niezgodnym z zamówieniem (płyty sprzedane w całości pomniejszone
przez klienta/pocięte nie podlegają reklamacji, fronty meblowe pomniejszone przez klienta
nie podlegają reklamacji).
Ze względu na specyfikę procesu technologicznego dopuszczalne jest wystąpienie na
wyrobach wgnieceń oraz tzw. pixeli w ilości 2 szt/m2 o średnicy nie przekraczającej 2mm.
Dopuszczalna różnica grubości płyty POLGLOS wynosi +/- 5%.
Reklamacje są przyjmowane tylko od firm i osób, które zakupiły od nas towar.
Podstawą reklamacji jest dostarczenie reklamowanego przedmiotu do siedziby firmy
Sklejbud wraz z dokumentem zakupu.
Firma Sklejbud nie zwraca kosztów związanych z transportem, obróbką, montażem i
wymianą reklamowanych elementów.
Sklejbud sp.j. Rutka
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