
Návod na ošetřování lakovaných dvířek a dílců INTERI na MDF

1.  Povrch lakovaných dvířek a dílců doporučujeme omývat pouze vlhkým jemným
     hadříkem nebo houbou bez drsného povrchu, teplou vodou s přídavkem běžného saponátu bez
     obsahu písku, prášku nebo jiného abraziva a ihned osušit jemnou utěrkou. 
     K čistění je zakázáno používat chemická rozpouštědla (trichloretylen, aceton, benzin apod.).

2.  Doporučujeme s výrobky šetrně zacházet, lakovaná dvířka a dílce je možné poškodit
     mechanickým namáháním, poškrábáním a otíráním zvýšeným tlakem předměty s ostrým nebo
     abrazivním povrchem. 

3.  Lakovaná dvířka a dílce nesmí být vystaveny přímému slunečnímu záření. Jeho působením by
     mohlo dojít ke změně barevného odstínu.

4.  Doporučujeme minimalizovat působení vody a vlhkosti na lakovaná dvířka a dílce, mohlo by
     dojít k nabobtnání materiálu, deformaci a případně odloupnutí laku.

5.   Lakovaná dvířka a dílce jsou hořlavé.

6.  Lakovaná dvířka a dílce mohou být instalovány a používány jen v prostředí budov, kde je
     relativní vlhkost vzduchu 35-65%. Pokud bude relativní vlhkost vzduchu dlouhodobě 
     mimo doporučené hodnoty dojde k deformaci, rozměrové a tvarové nestálosti výrobku.
     Lakovaná dvířka a dílce neustále přizpůsobují svůj vlhkostní stav prostředí, ve kterém jsou
     umístěny. 
     Zcela nevhodné je :
     - střídání hodnot relativní vlhkosti vzduchu
     - příliš nízká relativní vlhkost vzduchu při vytápění budov v zimních měsících
     - příliš nízká relativní vlhkost vzduchu při vytápění krbem s otevřeným ohništěm
     - příliš nízká relativní vlhkost vzduchu při nainstalované rekuperaci vzduchu

7.  Lakovaná dvířka a dílce mohou být instalovány a používány jen v prostředí budov se stálou
     teplotou vzduchu. Nesmí docházet ke střídání teploty vzduchu, proto je vyloučeno jejich
     umístění např. v zimních zahradách, chatách, letních kuchyních apod..

8.  V případě nedodržení těchto doporučených postupů nenese firma INTERI truhlářství, s.r.o.
     zodpovědnost za poškození výrobku a nemůže být uplatněna reklamace tohoto druhu poškození. 

9.  Záruční doba je 24 měsíců.
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