IMPRESS FALI DEKORÁCIÓS PANELEK DUNIN
BURKOLÁSI, HASZNÁLATI ÉS ÁPOLÁSI ÚTMUTATÓ
Köszönjük, hogy a DUNIN dekorációs paneljeit választotta! Kérjük, ismerkedjen meg a burkolási és ápolási útmutatónkkal. Tanácsaink - amelyeket a DUNIN szakértői
munkáinak eredményei alapján állítottunk össze - lehetővé teszik, hogy hosszú ideig legyen öröme a termékünkben. Az útmutató betartása egyben az esetleges
reklamáció elbírálásának is feltétele. Amikor burkolatot választunk, nem csak a színt és a mintát kell figyelembe vennünk, hanem mindenekelőtt azt, hogy megfeleljen a
tervezett célra való felhasználás feltételeinek. Minden burkolással összefüggő munkát bízzunk képzett, tapasztalt szakemberre!
BURKOLÁS
1. A burkolás megkezdése előtt szortírozzuk a paneleket szín és méret szerint.
FONTOS: javasoljuk, hogy a DUNIN-logóval ellátott panelt a kompozíció jobb szélén helyezzük el.
2. Az IMpress kollekció paneljeit PVC vagy neoprén ragasztására alkalmas ragasztószerrel burkoljuk, a gyártó előírása szerint.
3. A burkolás megkezdése előtt készítsük elő megfelelően az alapot, amelynek száraznak, egyenletesnek és stabilnak kell lennie.
FONTOS: burkolás közben fokozottan ügyeljünk rá, hogy ne szennyeződjenek a panelek.
4. A burkolandó felületen pontosan mérjük ki és vonalakkal jelöljük be az egyes darabok helyét. Így egyszerű lesz betartani a kompozíció szerinti elrendezést és segíti a
függőleges iránytartást is.
5. A ragasztót pontszerűen vigyük fel a panel hátának négy sarkára, úgy hogy min. 3 cm távolság maradjon mindegyik szélétől. Ezután, a lap közepét kenjük be
ragasztócsíkokkal olyan sűrűn, hogy a ragasztó megfelelően tudjon kötni és száradni.
TECHN!KAI TANÁCS: vékony rétegben használjuk a ragasztót – a fölösleg kicsuroghat a lap lalól, s a túl vastag alap megnehezíti a kötést.
6. Mielőtt az elemet felragasztjuk, ellenőrizzük újra a minta irányát, hogy a lap biztosan ennek megfelelően kerüljön a helyére. A paneleket egyenként és sorban, a
megfelelő szín- és méret szerint kell felragasztani. Minden darabot szorítsunk egészen a szomszédos elemhez, hogy egyáltalán ne maradjanak rések.
FONTOS: A panelt szorítsuk az alaphoz kb. 1 percen át. Amikor az első elemet felragasztottuk, ellenőrizzük, hogy elegendő ragasztóanyagot használtunk-e fel ahhoz,
hogy az elem megtapadjon a falon.
7. A panelek nem alkalmasak könnyűszerkezetű falak burkolására.
TECHN!KAI TANÁCS: Abban az esetben, ha lecsúszna a lap a függőleges felületről, segítségül használjunk kb. 1mm vastag kétoldalú ragasztószalago t, ugyanakkor
vastagabb ragasztóréteget vigyünk fel a hátlapra úgy, hogy felrakáskor még lehessen korrigálni a beállítást. Így, amikor a felülethez szorítj uk a
lapot, a ragasztószalag gyorsan megfogja a lapot. Lehet ún. segédlécet használni, melyet a falra, az utolsó sor burkolat alá helyezünk el. A léc
segít az első sor vízszintezésében és megakadályozza a csempék „lecsurgását”. A munka elvégeztével szereljük le a lécet.
ÁPOLÁS
1. Eco műbőr borítású elemek
A panelek tisztítását kizárólag puha ronggyal, vagy szivaccsal végezzük. A szennyezettebb helyeket lágy kefével súrolhatjuk le, utána mossuk le a felületet vízzel, majd
töröljük szárazra. Ne használjunk pasztákat, viaszt, sprét, erős vegyszereket vagy oldószereket tartalmazó tisztítószert. VASALNI TILOS!
2. Mikroszálas felületek – nejlon, velúr anyagok
A nejlon és velúr anyagok folt- és szennyeződéstaszító tulajdonsággal rendelkeznek. A szennyeződés a felületen marad, általában cseppek formájában, így ezeke t
egyszerűen felitathatjuk egy ronggyal, vagy papírtörülközővel. Más fajta piszkolódást vízzel és szappannal, lágy kefe óvatos használatával távolíthatunk el. Alkalmasak
a vizes mosószerek is, mindig a gyártói útmutatás szerint. Hagyjunk egy kis mennyiségű mosószert pár percig a folton, majd óvatos, körkörös mozdulatokkal addig
törülgessük, amíg el nem tűnik a folt. Ne hagyjunk mosószermaradványt a felületen! Várjuk meg türelemmel, míg megszárad, ne s ürgessük hajszárítóval! Száradás
után kefével, óvatosan „fésüljük vissza” a szálakat. Mindig csak annyi vizet használjunk, amennyire okvetlen szükség van. Vigyázzunk, nehogy megvágjuk az anyagot.
TILOS: vegyileg tisztítani, fehéríteni és vasalni!

TECHN!KAI TANÁCS: Az IMpress kollekció ECO műbőr, vagy mikroszálas bevonattal készül. Ezen anyagok kiváló tulajdonságai lehetővé teszik a panelek sokrétű
felhasználását, nem csak magáncélból nappali- háló- vagy fürdőszobákban, hanem alkalmas szállodák, éttermek, klubok, SPA-k falainak
díszítésére is. Használható az egész helység domináns kialakítására, vagy csak dekorációs céllal, pl. ágy fejtámlájaként, de jól kombinálhatók a
hagyományos burkolólapokkal is.

Méret- és árnyalatbeli eltérések
Az IMpress kollekció fali dekorációs paneljei kézi munkával készülnek, ezért a vastagságban és a méretben előfordulhatn ak eltérések (a katalógusban megadott mérethez képest ± 5mm). Előfordulhat az
anyagok közt árnyalatbeli eltérés is, ez azonban nem befolyásolja a minőséget. Ezért az ilyen jellegű észrevétel nem képezheti reklamáció tárgyát. Az egy helységbe burkolandó lapokat mindig azonos
gyártásból válogassuk össze. A burkolás megkezdése előtt győződjünk meg a lapok megfelelő minőségéről, méretéről és árnyalatá ról, mert az ilyen jellegű problémákra a burkolás után reklamációt nem
fogadunk el.
További információk a www.dunin.hu oldalon, illetve kérdés esetén forduljanak közvetlenül a DUNIN.HU technikai tanácsadó részlegéhez.
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