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Умови експлуатації та правила монтажу виробів
TM Luxeform®
Застосування нижченаведених основних рекомендацій забезпечить довготривале використання
виробів ТM Luxeform.
Вироби «постформінг» (стільниці, фасади, підвіконня) та стінові панелі слід використовувати згідно з
призначенням у закритих та вентильованих приміщеннях, які гарантують захист від таких факторів
як: вологість, екстремальні температури і пряма дія сонячних променів.
І. Зберігання
1. Вироби на складі слід зберігати на палеті в горизонтальному положенні в закритих сухих місцях
захищених від прямої дії атмосферних явищ (сонце, вода, сніг та інше). Висота однієї палети з
товаром не може перевищувати 1,0 м.
2. В вертикальному положені можна зберігати виключно при використанні спеціальних стелажів з
кутом нахилу не більше 60°.
3. При проведені розвантажувально-завантажувальних операцій слід бути уважним і не допускати
механічних пошкоджень поверхні та країв виробу.
4. Перед монтажем виріб слід перемістити у приміщення з температурою 18-22 °C при відносній
вологості 40-60% та зберігати в горизонтальному положені в місцях, де не має безпосереднього
джерела тепла (батареї, каміни, інші пристрої нагрівання) не менше однієї доби для акліматизації.
II. Монтаж
1. Монтаж виробів слід виконувати за участю кваліфікованих фахівців, щоб уникнути проблем,
пов'язаних з самостійним монтажем (наприклад використання неправильних інструментів для
порізки). Правильний монтаж обумовлений знанням технології виробництва, властивостей виробу і
конкретних технічних рішень.
2. Кожен виріб має бути перевірений перед та під час монтажу на правильність розмірів, наявність
механічних пошкоджень, видимих фабричних недоліків та різниць у кольорі.
3. Вироби слід монтувати після завершення ремонтних робіт у приміщенні.
4. Під час монтажу, щоб забезпечити поверхню виробу від пошкоджень, не треба різати, шліфувати
елементи на поверхні та уникати ударів гострими або тупими інструментами.
5. Побутову техніку та мийки слід монтувати згідно з інструкцією виробника, з використанням всіх
необхідних ущільнювачів.
6. Слід звернути особливу увагу на захист країв виробів, зрізів, а також місць з'єднання виробів між
собою, виробів з мийками, виробів з побутовою технікою, виробів зі стіною, від безпосередньої дії
води і пари. Всі відкриті краї ДСП, які виникли після механічної обробки виробу, а саме розкрою,
фрезування, вирізання отворів під мийку, плиту та інше побутове обладнання, та місця з'єднання
мають бути повністю захищені від потрапляння вологи
силіконовим герметиком та/або
поліуретановим клеєм. Під час монтажу торцевих та з'єднувальних алюмінієвих планок також слід
використовувати гідроізолюючий засіб для захисту від потрапляння вологи.
7. При монтуванні стільниці між стіною та стільницею необхідно створити компенсаційний проміжок
шириною 4-5 мм та захистити край стільниці від потрапляння вологи силіконовим герметиком.
8. Захисну плівку з робочої поверхні виробу знімати тільки після закінчення монтажу.
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III. Використання
1. Забруднення на виробах можна видаляти вологою тканиною з використанням загальнодоступних
миючих засобів, які не мають в своєму складі абразивів, воску та агресивних миючих складників
(кислоти, бензину, ацетону і т.п. ).
2. Забороняється використовувати металеві щітки та мочалки.
3. Поверхню виробу слід захищати від порізів та царапання, не використовувати ножі та інші гострі
металеві предмети безпосередньо на поверхні. Для порізки продуктів використовуйте розділочні
дошки.
4. При попаданні на поверхню активних хімічних речовин (кислоти, бензину, ацетону і т.п. ) слід
терміново видалити їх сухою тканиною. Наслідком дії таких речовин може бути втрата кольору та
шорсткість поверхні.
5. Забороняється мити вироби під проточною водою
6. Забороняється ставити гарячі кастрюлі, пательні та інше господарське приладдя, особливо після
зняття їх з плити. Обов'язково використовуйте термоізолюючу підставку.
7. Не слід відкривати посудомийну машину одразу після закінчення програми миття. Рекомендуємо
почекати мінімум 15 хвилин, тому що гарячий пар може пошкодити виріб (набухання ДСП,
відклеювання пластику).
8. Вода не завдасть шкоди поверхні виробу, але може негативно вплинути на матеріал основи виробу.
Довготривалий контакт виробу з водою, особливо в місцях з'єднання, біля мийки та на краях виробу
може спричинити невідворотнє пошкодження виробу, тому воду треба відразу витирати насухо.
ВАЖЛИВО провести правильну гідроізоляцію зрізів та незахищених ділянок дсп без ламінату
герметизуючим засобом : силіконовим герметиком та/або поліуретановим клеєм.

Гарантійний термін складає 3 роки від дня покупки та не поширюється на:
- недоліки, заподіяні з боку покупця.
- недоліки, які виникли внаслідок порушення даних правил експлуатації та монтажу виробів .
Якщо у Вас виникли питання, сумніви та проблеми, пов'язані з використанням та монтажем виробів
ТМ Luxeform® Ви можете звернутися до працівників компанії "Рост" та/або виробника і продавця
Ваших меблів.
З повагою,
ТОВ "РоСт"
тел. 044 590 2660
rost@rost.ua
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