
 

 

 

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z PŁYTĄ AQUAAKRYL 

 

 

I. Odbiór płyt 

 

1. Odbierający produkt (płyty) powinien bezwzględnie sprawdzić, czy płyty 

przełożone są pianką, gdyż jest to priorytet, jeżeli chodzi o ich transport i 

składowanie.  

2. Należy dokładnie się przyjrzeć, czy płyty na dostarczonej palecie się nie 

rozjeżdżają oraz czy fabryczne zbindowanie palety nie nosi śladów, które 

mogłyby świadczyć o jego naruszeniu. Jeśli tak, należy to bezzwłocznie zgłosić 

firmie przewozowej oraz Firmie Aquafront s.c. oraz bezwzględnie 

przeprowadzić kontrolę folii ochronnej, którą pokryte są płyty czy nie jest ona 

uszkodzona.  

Producent gwarantuje opakowanie fabryczne palety bez żadnych uszkodzeń 

mechanicznych dotyczących płyt (rysy, piasek, uszkodzenie folii, brak 

wykrzywienia płyty). Wynika to z technologii produkcji płyt akrylowych oraz z 

kontroli jakości odbywającej się przez wszystkie etapy produkcji.  

Produkcja i składowanie gotowych płyt akrylowych AQUAAKRYL w Firmie 

Aquafront s.c. odbywa się w wysokim reżimie sanitarnym bez możliwości 

spowodowania żadnych z w/w uszkodzeń mechanicznych. 

3. Należy sprawdzić, czy dostarczona ilość płyt jest zgodna z zamówieniem.  

 

II. Transport płyt AQUAAKRYL 

 

Każdą płytę należy przełożyć pianką polietylenową w celu zabezpieczenia przed 

zarysowaniem i uszkodzeniem produktu. Dodatkowo trzeba zabezpieczyć płyty 

przed przemieszczeniem się ich podczas transportu. 

 

WAŻNE ! Biorąc pojedynczą płytę z palety należy unieść ją do góry. W żadnym 

wypadku nie można jej zsuwać, gdyż grozi to uszkodzeniem powierzchni płyty. 

 

 

 

 

 



 

 

III. Składowanie płyt  

 

1. Płyty składujemy w pozycji POZIOMEJ, równo ułożone, przełożone pianką. 

(Producent nie obejmuje gwarancją produktu odkształconego, wygiętego,                

wynikającego z nieprawidłowego składowania, tj. brak przełożenia pianką, brak 

zachowanej czystości wokół produktu, jak i złej pozycji składowania.) 

2. Płyty należy przechowywać w pomieszczeniach czystych i suchych                                 

w temperaturze od 15˚C do 25˚C, przy względnej wilgotności powietrza                       

od 40% do 60%. 

3. Przed obróbką płyty powinno się ją aklimatyzować w temperaturze pokojowej                      

w pozycji poziomej przez co najmniej 24h, a w okresie zimowym okres ten 

należy wydłużyć do minimum 48h.  

4. Przystępując do obróbki płyty, należy pamiętać o konieczności jej brzegowania 

o min. 20mm z każdej strony. 

5. Do obróbki płyty akrylowej nie ściągamy folii ochronnej. Nie przeszkadza ona 

w obróbce, a dodatkowo zabezpiecza płytę przed ewentualnymi uszkodzeniami. 

 

WAŻNE! W okresie zimowym po przewiezieniu płyt z nieogrzewanego 

magazynu na ogrzewaną halę produkcyjną, obróbkę można podjąć po okresie 

aklimatyzacji wskazanym wyżej. 

 

 

IV. Gotowe fronty akrylowe  

 

Po wytworzeniu z płyty gotowych frontów akrylowych, trzeba je składować tak, jak 

płyty (patrz pkt. III Składowanie płyt). 

Przy czym gotowe fronty należy również przełożyć pianką w celu zabezpieczenia.  

 

V. Transport do miejsca montażu  

 

Gotowe fronty akrylowe trzeba przełożyć pianką oraz starannie zabezpieczyć, tak 

aby nie miały możliwości przemieszczania się, co mogłoby doprowadzić do ich 

uszkodzenia w trakcie transportu.  

 

VI. Montaż frontów akrylowych 

 

Przed montażem frontów nie ściągamy folii ochronnej. Ściągamy ją dopiero po 

zamontowaniu frontów oraz po wszystkich wykonanych pracach remontowych 

pomieszczenia. 

 

WAŻNE ! Długotrwałe wystawienie gotowych frontów akrylowych w folii 

ochronnej, w mocno nasłonecznionym miejscu może doprowadzić do 

zwulkanizowania tej folii.  

 



 

Po wszystkich wykonanych pracach montażowych, remontowych bezzwłocznie 

ściągnąć folię ochronną.  

 

VII. Normy producenta 

Producent zastrzega sobie prawo do występowania punktów skazowych na całej 

jednej płycie akrylowej w ilości i wielkości określonej wg europejskiej normy  

DIN EN 14323 800-1000 LUX. 

 

 

UWAGA! Całe płyty jak i gotowe fronty NALEŻY zawsze przekładać pianką ! 

 

 
 

 

 

 
AQUAFRONT s.c. Producent Płyt i Frontów Akrylowych.  
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Biuro tel./fax: (59) 862 3315, tel. 601 687 890 

 


