Instrukcja użytkowania frontów Aquaakryl
firmy Aquafront
CHARAKTERYSTYKA FRONT ÓW AQUAAKRYL:
AQUAFRONT jest jedynym producentem płyt i frontów AQUAAKRYL. Pragniemy zwrócić Państwa szczególną uwagę na fakt, iż lewa strona naszej
płyty AQUAAKRYL pokryta jest polistyrenem (HIPS), co stanowi idealną siłę przeciwprężną dla prawej strony, pokrytej matą akrylową. Produkt
finalny (front meblowy), dzięki zastosowaniu laminatu na lewej stronie płyty oraz użyciu przy produkcji klejów poliuretanowych (PUR), jest odporny
na działanie WILGOCI. Powierzchnia frontu jest odporna na działanie promieniowania UV, a kolorystyka jest w pełni powtarzalna. Gotowe fronty
dostarczane są zawsze z folią ochronną (wyjątek stanowią fronty AA 3D). Pozwala to uniknąć uszkodzeń powierzchni w transporcie, jak również
w trakcie prac montażowych. W konsekwencji uzyskaliśmy produkt, którego właściwości objęte są 7 letnią gwarancją.

WARUNKI PRZECHOWYWAN IA
Gotowe fronty, jak i płyty, przed dalszą obróbką należy przechowywać w pomieszczeniach suchych w temperaturze od 15o do 25oC w pozycji
poziomej na równej powierzchni.
Przed montażem fronty Aquaakryl należy aklimatyzować w pozycji poziomej przez co najmniej 24h, a w okresie zimowym okres ten należy
wydłużyć do min. 48h.
Zaleca się przechowywanie frontów w pomieszczeniach czystych.
W czasie magazynowania zaleca się przełożenie frontów np. pianką polietylenową w celu zabezpieczenia przed zarysowaniem i uszkodzeniem
produktu.

ZASADY I SPOSOBY PRA WIDŁOWEG O UŻYT KOWANIA ORAZ PIELĘG NACJI FRONTÓW
Płyty i fronty dostarczane są zawsze z folią ochronną (wyjątek stanowią fronty AA 3D). Pozwala to uniknąć uszkodzeń powierzchni
w transporcie, jak również w trakcie prac montażowych. Folię ochronną z frontu usuwamy dopiero po ich zamontowaniu
oraz po wszystkich wykonanych pracach remontowych pomieszczenia.
W produktach Aquaakryl Standard i Aquaakryl Metalik Standard po usunięciu folii ochronnej front meblowy poddaje się procesowi sezonowania
przez okres ok. 7 dni (w tym okresie powierzchnia frontu jest jeszcze miękka i łatwo daje się zarysować). W wyniku wilgoci, higroskopijna
warstwa akrylu utwardza się, przez co front meblowy staje się odporniejszy na zarysowania. Proces ten możemy przyspieszyć do 24h, stosując
zaraz po zdjęciu folii ochronnej mleczko polerskie SUPERPOLISH.
Mleczko Superpolish nanosimy na fronty pozwalając mu wsiąknąć w powierzchnię. Następnie po wyschnięciu polerujemy powierzchnię miękką,
czystą ściereczką. Użycie mleczka Superpolish sprawia, że powierzchnia frontu będzie twardsza i bardziej odporna na zarysowania.
Klient decydujący się na produkty Aquaakryl Ultra, AA Dekor , AA Szkło, AA Mat, AA 3D, AA Metalik Ultra oraz AA Metalik Mat otrzymuje produkt z
fabrycznie utwardzoną matą akrylową i stosowanie mleczka po montażu nie jest konieczne.
Do czyszczenia frontów Aquaakryl zawsze używamy czystej miękkiej szmatki z mikrowłókna (mikrofibry) i preparatu AQUAAPUR. Do frontów na
wysoki połysk w celu odświeżenia wyglądu możemy użyć mleczka polerskiego SUPERPOLISH. Natomiast do pielęgnacji frontów zabrania
się stosowania detergentów o silnym działaniu, rozpuszczalników, płynów lub past zawierających środki ścierne, płynów do szyb, octu,
środków do czyszczenia mebli zawierających wosk, twardych gąbek, ręczników papierowych itp.

UWAGA!
Zastrzegamy sobie prawo wystąpienia punktów skazowych na całej jednej płycie akrylowej Aquaakryl w ilości i wielkości określonej wg
europejskiej normy DIN EN 14323 800-1000 LUX.

