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„SWISS KRONO” VIRTUVES DARBA VIRSMU MONTĀŽAS UN LIETOŠANAS NOTEIKUMI
Pateicamies par „SWISS KRONO” virtuves darba virsmu iegādi, kas ir izgatavotas pēcveidošanas tehnoloģijā uz koka skaidu
plāksnes bāzes, izmantojot augsta spiediena laminātus (HPL un CPL), kas atbilst standarta PN-EN 438 prasībām. Pērkot „SWISS
KRONO” virtuves darba virsmas, Jūs esat iegādājušies izstrādājumu, kas apvieno modernāko dizainu un izskatu, vienkāršu
montāžu un uzturēšanu kopā ar ilgmūžīgumu un noturību pret dažādu ārējo faktoru iedarbību. Lai nodrošinātu ilgmūžīgumu un
patīkamu iegādāto virtuves darba virsmu lietošanu, lūdzam iepazīties ar turpmāk sniegtajiem sagatavošanas, montāžas,
lietošanas un kopšanas noteikumiem, kā arī tos ievērot.
SAGATAVOŠANA UN MONTĀŽA
1. Pirms virtuves darba virsmu montāžas ieteicams tās 24 h turēt telpā, kur tās tiks uzstādītas. Virsmas ir jāuzstāda un
jālieto apsildāmās, slēgtās un ventilējamās telpās, kur tās ir aizsargātas pret augstu mitruma līmeni, ekstrēmām
temperatūrām vai tiešu un intensīvu saules staru iedarbību. Montāžu ieteicams veikt pēc visu pārējo remontdarbu
pabeigšanas vietā, kur ir paredzēts lietot darba virsmu.
2.

Pirms montāžas ieteicams pārbaudīt katras darba virsmas izmērus un pārliecināties, ka nav mehānisku bojājumu,
redzamu nepilnību un krāsu atšķirības.

3.

Lai aizsargātu virtuves darba virsmas ar spīdīgām struktūrām (SQ), nav ieteicams ņemt nost aizsargplēvi pirms
montāžas pabeigšanas. Attiecībā uz visu veidu struktūrām virsmu montāžas laikā ieteicams neveikt uz virsmām
darbus, kas saistīti ar griešanu un zāģēšanu, kā arī nepieļaut saskari ar asiem un truliem instrumentiem.

4.

Pirms montāžas katra virsmas neapstrādātā mala ir jāaizsargā pret ūdens un mitruma iedarbību ar pieejamām
apmalēm vai profilētām līstēm, kas ir jāuzstāda, izmantojot ūdensnecaurlaidīgu hermētiķi (piem., ūdensnecaurlaidīgas
silikona līmes, poliuretāna hermētiķus utt.). Izlietnes montāža ir jāveic saskaņā ar ražotāja ieteikumiem, izmantojot
stabilizējošas lentes un papildu nodrošinošus ūdensnecaurlaidīgus līdzekļus.

5.

Virtuves darba virsmu aizmugurējās malas (virsmām, kas ir izliektas no vienas puses) neaizsargā virsmu pret ūdens
iedarbību. Ieteicams izmantot, piem., stūra līsti.

6.

Mājsaimniecības elektroierīču montāža jāveic atbilstoši ražotāja norādījumiem. Ja mājsaimniecības elektroierīces ir
jāuzstāda zem darba virsmas, jāņem vērā, ka tās apakšējā puse ir papildus efektīvi jāaizsargā pret ūdens tvaika
iedarbību.

7.

Pēc montāžas darbu pabeigšanas ir jānoņem visu veidu nodrošinājumi, kas atrodas uz darba virsmas, un nekavējoties
jānotīra hermētiķa pārpalikumi savienojumu vietās.

8.

Attiecībā uz darba virsmām, kurām ir noņemti ražotāja izgatavotie profili (tā saucamie „izliekumi”), nevar iesniegt
sūdzību par bojājumiem, kurus ir izraisījusi šī iejaukšanās darba virsmas struktūrā.
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LIETOŠANA UN KOPŠANA
1.

Lai uzturētu vēlamo virtuves darba virsmas tīrību, izmantojiet siltā ūdenī samitrinātu sūkli vai drānu un vispārēji
pieejamus mazgāšanas līdzekļus. Pēc to lietošanas virsma saudzīgi jānomazgā ar tīru ūdeni un jānoslauka sausa. Pirms
katra tīrīšanas līdzekļa lietošanas jāizlasa tam pievienotais apraksts un jāpārliecinās, ka līdzeklis ir piemērots šāda
veida virsmu tīrīšanai. Nav ieteicams lietot tīrīšanas līdzekļus, kas satur agresīvas vai kodīgas vielas, kā arī līdzekļus, kas
satur abrazīvas vai pulējošas vielas, jo tie var neatgriezeniski bojāt darba virsmu.

2.

Lielāki, piem., flomāsteru, tabakas, nagu lakas vai apavu krēma, radīti traipi jānotīra ar spirtu vai organisko šķīdinātāju
(piem., acetonu), bet pēc tam darba virsma ir jānomazgā ar tīru ūdeni un jānoslauka sausa.

3.

Lai nepieļautu virtuves darba virsmas sabojāšanu, ieteicams ievērot šādus noteikumus:
–

lai aizsargātu virsmu no tiešas karstuma iedarbības, tai saskaroties ar karstu katlu, pannu un citu, it īpaši
tikko no plīts noņemtu vai no cepeškrāsns izņemtu, trauku, jāizmanto vispārēji pieejamas aizsargplāksnes;

–

ieteicams neatvērt trauku mazgājamo mašīnu uzreiz pēc mazgāšanas cikla beigām, jo karstais tvaiks,
iedarbojoties uz darba virsmu, var to neatgriezeniski bojāt;

–

produktu griešanai jāizmanto dēlītis, jo nazis vai cits ass rīks, lietojot to tieši uz darba virsmas, var to
saskrāpēt;

–

nepakļaut ūdens iedarbībai darba virsmas savienojuma vietas un stūrus;

–

mājsaimniecības elektroierīces, kas tiek lietotas uz darba virsmas, ir jāaprīko ar mīkstām aizsargplāksnēm vai
paliktņiem. Ja tie netiek izmantoti elektroierīču darba laikā, darba virsma var tikt neatgriezeniski saskrāpēta.

Lai iegūtu papildu informāciju par „SWISS KRONO” virtuves darba virsmām, aicinām apmeklēt tīmekļa vietni
www.swisskrono.pl.

SWISS KRONO sp. z o.o.
ul. Serbska 56 · 68-200 Żary · Polska/Poland

Tel. +48 68 36 31 100
Fax +48 68 36 31 321

info@swisskrono.pl
www.swisskrono.pl

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 65-364 Zielona Góra, ul. Kożuchowska 8
nr KRS 0000052023 · NIP 928-00-12-700 · REGON 970327738 · Kapitał zakładowy 60 000 000,00 zł

