ПАСПОРТ ПРОДУКТУ: ДВЕРНЕ ПОЛОТНО ДЛЯ ПРИХОВАНИХ ДВЕРЕЙ
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ
Нижче описані основні характеристики компонентів виробу та матеріалів, використаних для його створення.

Номінальні розміри
вхідного отвору

Ширина 600 ÷ 1000 мм.
Висота 2000 ÷ 2700 мм.
(щодо інших розмірів та детальнішої інформації перегляньте каталог)

Розміри полотна

Ширина 618 ÷ 1018 мм. +- 1 мм.
Висота 2000 ÷ 2700 мм. +- 1 мм.
(детальнішу інформацію шукайте у каталозі)

Дверне полотно
«Filomuro»

Тамбуратна панель, що складається з рами, виготовленої із дерева ялини 37+37
мм., наповнювача із сотоподібною структурою (соти — гніздо бджоли), з HDF,
покриті HDF (High Density Fiberboard), «деревоволокниста плита високої
щільності» товщиною 4 мм., склеєні дисперсійним клеєм D4 при високій
температурі. Полотно по периметру з HDF 30мм., для кращого та легшого
подальшого лакування чи фарбування.
Після цього двері калібрують до кінцевої товщини 50 мм.

Види зовнішньої
обробки
Фон, який
застосовується

•
•
•
•

Чорнові
Ґрунтовані
Фарбовані
Шпоновані

Білий Ізолятор поліуретановий (2 шари розпилення)
Білий Ізолятор + ґрунт, поліуретановий (ізолятор 1 шар, шліфування, ґрунт 2
шари)

На моделі з ґрунтованим полотном можна наносити, декоративну штукатурку,
Використання
Ґрунтованого полотна шпалери, фарбувати фарбами на базі поліуретану чи води, що є адаптованими до

нанесення на дерев'яну основу. Перед нанесенням необхідно легенько
відполірувати поверхню для кращого зв’язку між матеріалами.
Потрібно бути дуже уважним під час використання продуктів на водяній основі,
уважно читати інструкції виробів, і не перевищувати рекомендовані пропорції.
Лак та фарбу потрібно наносити на обидві сторони панелі у рівних кількостях.

Чищення

Використовуйте м'яку зволожену водою ганчірку. У жодному разі не
використовуйте хімічних розчинників, а також абразивних та алкаїнових засобів
для миття.

Догляд

Необхідно хоч один раз на рік уважно перевіряти стан комплектуючих частин, з
яких складаються двері, для того, щоб гарантувати заявлені технічні і
функціональні характеристики:
• змащувати рухомі частини і завіси
• перевіряти, чи завіса добре зафіксована

Застереження щодо
користування

Не допускайте використання не за призначенням

Безпека

Не опиратися на двері, не спирати додаткових вантажів.
Щоб уникнути деформацій, не встановлюйте дверне полотно між приміщеннями з
різними температурами, та біля джерел тепла (обігрівачів, печей і т.д.), і у
приміщеннях з високим рівнем вологості.

Утилізація

Після завершення використання товар необхідно передати до спеціально
обладнаних пунктів утилізації згідно з вимогами сучасних нормативних
документів.

