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az alábbi szabványoknak felel meg:

– Vegyi anyagokkal szembeni ellenállás
– Száraz hővel (70 °C) szembeni ellenállás
– Nedves hőállóság (70 °C)
PET és akril PVC és PVC+PET
– Formaldehid kibocsátás

MAT WHITE

EN 12720+A1 osztály 5
EN 12722
osztály 5
EN 12721
EN 12460-3

osztály 4
mg/m²h ≤3,5

Figyelem! A kiadványban szereplő színminták csak tájékoztató jellegűek. A fotók és a valóságos színek között eltérés lehetséges.
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Gyártási határidő: 10 munkanap

Legkisebb méret: 100 x 250 mm (Egyeztetéssel kisebb méretben is rendelhető.)
Legnagyobb méret: 2780 x 1180 mm
Üveges ajtó nem rendelhető.
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a legújabb generációt képviselő PVC mentes alapanyag.
– 6 matt és 5 magasfényű dekor színben
– 18 mm vastagságban, a hátoldalon fehérre laminálva
– Nullfugás technológia
– Csak szabva és csak élzárással rendelhető!

Előnyök és funkciók röviden:
– Fokozott ellenállás a karcolásokkal szemben.
– Ragyogó magasfényű felüleletek és tökéletes matt felüleletek bársonyos tapintással párosulva.
– A felület, az élzárók és az ellenhúzók tökéletes összhangban állnak.
– Nedvességnek fokozottan ellenálló élzárás.

Felhasználási javaslat:
–AF
P
beltéri, függőleges felületen (ajtófrontokként) használható.
Vízszintes felületekre nem javasolt.
– A 900 mm-t meghaladó magasságú bútorajtóknál 3 kivetőpánt alkalmazása javasolt. Nagyobb
magasságú méretek esetében (pl. gardróbszekrény) 400 mm-ként javasolt a kivetőpánt beépítése.
– A méretre vágott elemeket beszerelés előtt legalább 24 órán át szobahőmérsékleten (min. 18 °C)
akklimatizálni szükséges. 0 °C alatti kiszállítási hőmérséklet esetén az elemek akklimatizációja
legalább 48 órát vesz igénybe.
– A védőfólia eltávolítását minden esetben a bútor összeszerelése után javasoljuk.
– Az általános takarításban szemcsés alapú tisztítószerek, savas oldószert tartalmazó tisztítószerek,
vegyszerek, káros anyagokat tartalmazó vegyi anyagok – például alkohol és ammónia – nem
használhatók. Kemény és száraz törlőkendőt,dörzsszivacsot és edénykeféket tisztításra nem szabad
használni.

A hibák szubjektív értékelése:
– Minden szubjektív hibát a front felületén (pontok, jelek, foltok...) az alábbiak szerint kell értékelni:
Pozíció: beépítési helyzet – függőleges, Fény: Környezeti fény, 5600 °K lámpa, Betekintési szög:
90° vagy 45° (jobbra vagy balra, nem alul vagy felül) a felülethez képest, Távolság: 700 mm.
Amennyiben a fent említett hibaértékelési módszerrel hibák nem fedezhetőek fel, a front
megfelelőnek minősül.
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