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Beépítési és kezelési útmutató leheletvédő plexi fal és plexi talp
termékhez
A plexi - általában a hőre lágyuló műanyag- termék használata fokozott figyelmet, törődést kíván a
felhasználóktól. Ahhoz, hogy a termék tartósan megőrizze előnyös tulajdonságait használata során javasolt
a következő pontok betartása, figyelembevétele.
1.

A plexi gyenge karcállósága, a felület sérülékenysége miatt célszerű a terméket az eredeti
csomagolásban - védőfóliával együtt - szállítani, tárolni, raktározni.
A plexi leheletvédő fal és talp gyártása, szállítása PE védőfóliával együtt történik. A fólia a termék
beépítése után a felületről könnyen, nyom nélkül eltávolítható.

2.

A plexi terméket, mint hőre lágyuló műanyagot óvni, távol tartani bármilyen hőforrástól, illetve
sugárzó hőtől! A magasabb hőmérséklet maradandó felületi károsodást okoz a terméken.

3.

A termék elhelyezésénél kerülni kell a tartós napsütést, a nagy hőmérséklet ingadozást! Mindkét
tényező degradációs folyamatot generálhat a terméken.

4.

A plexi termék tisztítása száraz, puha, szennyeződésmentes törlőkendővel történjen. A tisztítás
történhet porszívózással is (ahol a porszívó fejet folyamatosan távol tartjuk a plexi felülettől) vagy
sűrített levegővel való lefújással.

5.

A plexi termék tisztítása nedvesen is lehetséges. Ehhez tiszta vízben elkeverünk néhány csepp
folyékony mosogatószert és az oldatot tiszta ruhával felhordjuk a tisztítandó felületre. Ezt követően
tiszta, száraz, puha, nedvszívó textillel töröljük szárazra a tisztított felületet, majd Clin Windows
enyhén alkoholos ablaktisztítóval tesszük csepp- és foltmentessé. A szórófejes ablaktisztító flakon fejét
célszerű habosító állásban használni.
Az így tisztított plexi termék felületén sosem keletkezik hajszálrepedés, mattosodás.
Denaturált szesz használata tilos!

6.

Fémszivacsot, egyéb érdes, kemény tisztító eszközt használni tilos!

7.

A plexi termék oldószeres tisztítását kerülni kell! Az agresszív, rosszul választott oldószer, tisztítószer,
fertőtlenítőszer a termék felületén mattosodást, a vágott éleken feszültségkorróziós repedezést
okozhat!

8.

A választott tisztítást és tisztítószert javasolt a plexi termék gyártójával pontosítani.

9.

A plexi leheletvédő fal és plexi talp beépítésénél előfordulhat, hogy elmozdulás ellen rögzíteni kell a
talpakat. Ehhez erős kötést biztosító, bútorlapra rögzíthető, kétoldalú öntapadó ragasztószalagot
ajánlunk. További pontosításhoz kérjük a plexi termék gyártójával felvenni a kapcsolatot!

