Podstawowa instrukcja użytkowania
Element wypełnienia sufitu podwieszanego do stosowania wewnątrz
budynków

Stan na:

18.05.2018

Wytyczne:
-

Podczas montażu należy zadbać o odpowiednie wietrzenie pomieszczeń - zaleca się otwarcie okien

-

Przy montażu zachować porządek - należy możliwie zredukować ilość kurzu oraz zabrudzeń

-

Płyty przed montażem należy przez jakiś czas składować w pomieszczeniu, w którym będą montowane

-

System ogrzewania powinien być uruchomiony, w celu zapewnienia odpowiedniej temperatury do pracy (EN
13964:2014 - A.3)

-

Przed montażem sufitów zaleca się przeprowadzenie pomiarów temperatury i wilgotności

-

Unikać kontaktu z wodą

-

Uwaga, materiał delikatny

-

Kartony otwierać ostrożnie, usuwać opakowanie z wszystkich stron

-

W przypadku płyt sufitowych można piętrować maksymalnie 2 palety (dla materiałów szczególnie delikatnych, niestandardowych, jak również
w przypadku konieczności zastosowania specjalnych zaleceń, obowiązują indywidualne warunki składowania)

-

W zależności od zastosowania należy przestrzegać jeszcze przed rozpoczęciem montażu:

Nie czyścić powierzchni ani ubrań pod ciśnieniem
Zaleca się stosowanie przy montażu czystych rękawiczek (np. z białego materiału)
Przy wykonywaniu czynności powyżej głowy należy zadbać o ochronę oczu
Unikać bezpośredniego kontaktu z żywnością
Gospodarowanie odpadami zgodnie z lokalnymi przepisami oraz normami europejskimi (patrz karta bezpieczeństwa)
Należy zadbać o odzież oraz wyposażenie ochronne zgodnie z kartą bezpieczeństwa
Montaż i składowanie zgodnie z kartą bezpieczeństwa

Płyty AMF mogą zostać zamontowane dopiero wtedy, gdy pomieszczenie jest suche, zakończone zostały prace
związane z jastrychem i tynkowaniem, oraz gdy okna i drzwi są wbudowane i przeszklone.

Nie zaleca się montażu płyt w przypadku, gdy względna wilgotność powietrza przekracza 70%
Podczas późniejszego użytkowania względna wilgotność powietrza nie może przekroczyć zalecanego poziomu
dla danego rodzaju płyty (patrz karta techniczna)

Składować w czystym i suchym miejscu
Opakowania produktów zrobione są z materiałów łatwopalnych
Należy przestrzegać ogólnych przepisów przeciwpożarowych

• Instrukcji montażu
• Przepisów ochrony przeciwpożarowej
• Świadectw badań
• Wytycznych dot. Czyszczenia
• Regulacji prawnych
• Norm i odpowiedniej dokumentacji

-

Filmy montażowe dostępne są na www.knaufamf.com (patrz Youtube)

-

Nie stawiać kartonów / płyt na kantach lub krawędziach bocznych

-

Należy unikać montowania w jednym pomieszczeniu płyt z różną datą produkcji i z różnych partii

-

Masa zależy od rodzaju płyty / formatu / grubości / gestości

Płyty transportować i składować w pozycji poziomej

Przestrzegać krajowych przepisów BHP
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