CO KAŻDY POWINIEN WIEDZIEĆ O NASZYM PRODUKCIE
PŁYTY TARASOWO-OGRODOWE DREWNOPODOBNE
Produkowane przez nas płyty tarasowo-ogrodowe pełnią przede wszystkim funkcje ozdobne i
dekoracyjne. Znajdujące się na płytach nierówności, wgłębienia, nie są wadą, nie obniżają
właściwości użytkowej ani trwałości produktu – wynikają z procesu technologicznego.
Ręczna produkcja może spowodować nieznaczne różnice w odcieniach kolorów na płytach.
UWAGA: W CZASIE
MONTAŻU
ZABRONIONE
JEST UŻYWANIE
ZAGĘSZCZARKI ZE WZGLĘDU NA MOŻLIWOŚĆ USZKODZENIA PŁYT!
Ogólne wskazówki:
1. Wybranie metody montażu, np. „na sucho” - niewymagającej użycia zaprawy
betonowej lub klejowej, „na mokro” - układanie płyt na wylewce betonowej
znajdującej się na gruncie, itp. zgodnie ze sztuką budowlaną.
2. W przypadku klejenia płyt na tarasie, klej nanosimy za pomocą grzebienia na
powierzchnię, na której będą przyklejane płytki oraz na całą tylną powierzchnię płyty.
Zaleca się stosowanie odpowiedniego kleju, który jest elastyczny, mrozoodporny.
Jeżeli podczas klejenia wystąpią zabrudzenia należy je niezwłocznie usunąć za
pomocą namoczonej gąbki. Temperatura podczas klejenia i co najmniej 24 godziny po
zakończeniu pracy powinna być od + 5 stopni Celsjusza do + 20 stopni Celsjusza.
3. W razie konieczności docinania płyty na dany wymiar należy używać szlifierki
kątowej z tarczą diamentową lub przecinarki do cięcia płytek.
4. Producent zaleca zabezpieczenie zamontowanych płyt środkiem impregnującym,
który posiada w swojej ofercie.
5. Podczas układania należy mieszać płyty.
6. Różnice w wymiarach i kolorach są celowe, imitują naturalny wygląd.
7. Wykwit – biały nalot mogący wystąpić na wyrobach - zjawisko naturalne, nie
zmieniające parametrów technicznych i nie podlega reklamacji. Producent zaleca
zastosowanie środka impregnującego , który ograniczy możliwości powstania tego
białego nalotu, lecz nie jest całkowitym lekarstwem. Wykwity same się neutralizują
po ok. 2-3 latach.
8. Producent w roszczeniach klientów nie uwzględnia różnicy w kolorach
dokupowanych po czasie materiałów.
9. Na płytkach widoczne są zawilgocenia tzn. „ciemniejsze miejsca” , które nie
zmieniają parametrów technicznych i nie podlegają reklamacji są one wynikiem
specyficznego procesu produkcji.
10. Firma nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy montaż płyt.
11. Ewentualne reklamacje będą rozpatrywane tylko przed zamontowaniem płyt.
Uwaga ważne! Producent zaleca rozpakować produkt z folii ochronnej w celu
zachowania cyrkulacji powietrza. Produkt nie zaimpregnowany przechowywać w
suchym miejscu do momentu montażu. Chronić przed opadami atmosferycznymi do
momentu impregnacji.

