KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
STAINLESS STEEL PROFILES – Angle Profiles

Materiał
System montażu
Gwarancja

OGÓLNE
Stal nierdzewna typ 304
Klej montażowy
2 lata
CECHY PRODUKTU

Rysunek techniczny

Grubość stali
Wymiary całkowite – długość
Wymiary całkowite - szerokość
Kolor

0,6 mm
2500 mm
20,30,45 mm
Stal nierdzewna polerowana
WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU
Właściwość
Wynik
Dokument odniesienia
Stabilność wymiarów/odchylenia od wymiaru
±0,5 mm
Norma zakładowa
całkowitego
Odporność na działanie światła UV
Tak
Norma zakładowa
Odporność na działanie wody*
Tak
Norma zakładowa
Odporność na plamienie
Tak
-
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Odporność na środki chemiczne*
Tak
Norma zakładowa
Odporność na środki domowego użytku*
Tak
Norma zakładowa
Odporność na zarysowania
Nie
Norma zakładowa
Trwałość dla:
- zastosowań wewnętrznych
Tak
- zastosowań zewnętrznych
ND – nie dotyczy
PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE
Domowe
Salon
✓
Kuchnia
✓
Łazienka (strefa mokra)
✓
Przedpokój
✓
Komercyjne
Biuro
✓
Hol
✓
Pokój hotelowy
✓
Pokój konferencyjny
✓
Otwarta przestrzeń biurowa
✓
Przemysł spożywczy
✓
Kuchnie przemysłowe
✓
Szpitale
✓
*Nie dotyczy wody występującej w basenach oraz zawierającej roztworów chloru. Środki
chemiczne oraz domowego użytku nie mogą zawierać kwasu solnego oraz fluorowodorowego.
Środki domowego użytku nie mogą posiadać właściwości ściernych( np. pasy czyszczące).

INSTRUKCJA MONTAŻU, PIELĘGNACJI I ZASTOSOWANIE STAINLESS STEEL PROFILES – Angle Profiles
Przed montażem prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, które pomogą w prawidłowym
zamontowaniu profilu, a zastosowanie się do poniższych wytycznych zapewni długoletnią satysfakcję
z użytkowania. Przed montażem należy sprawdzić każdy produkt pod kątem uszkodzeń ( ubytków,
zarysowań itp.), wymiarów i odcieni. Uszkodzonego produktu nie wolno montować, a zamontowany
nie podlega reklamacji. Nie podlega wymianie zamontowany profil o różnych wymiarach lub
odcieniach.
Stal nierdzewna typ 304 posiada specjalne właściwości, dzięki którym jest wysoko odporna na
obciążenia i nadaje się w szczególności do obszarów zastosowań, w których należy zapewnić odporność
na chemikalia i kwasy np. w przemyśle spożywczym, kuchniach, szpitalach. W przypadku większych
obciążeń np. w basenach nie zaleca się stosowania tego typu stali. Ten rodzaj stali nie jest również
odporny na wszelkie oddziaływania chemiczne np. na kwas solny lub fluorowodorowy lub pewne
roztwory chloru i soli. Należy wiec przed zastosowaniem profili wyjaśnić możliwość występowania
takich oddziaływań. Montaż w wyżej wymienionych warunkach powoduje natychmiastową utratę
gwarancji na produkt.
PRZYCINANIE KĄTOWNIKA
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1. Kątowniki wykonane są ze stali nierdzewnej typ 304, z przeznaczeniem do naklejenia na
zewnętrzne narożniki okładzin ściennych z płytek ceramicznych lub innych materiałów.
2. Stal nierdzewna typ 304 jest materiałem do którego w celu przycięcia niezbędny jest
profesjonalny sprzęt do cięcia stali nierdzewnej np. piła z tarczą korundową ,dzięki któremu
możemy dostosować długość profilu.
3. Przed przystąpieniem do montażu profilu, należy usunąć naklejkę z oznaczeniem produktu.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA I KLEJENIE
1. Należy zastosować klej montażowy przeznaczony do klejenia stali nierdzewnej oraz materiału
do którego będziemy dany kątownik mocować.
2. Przed montażem należy ułożyć kątownik „na sucho”, aby uniknąć błędów w czasie
rzeczywistego montażu.
3. Przed nałożeniem kleju, należy obie powierzchnie (profil i okładzinę) dobrze oczyścić z
substancji utrudniających klejenie lub z tłuszczu.
4. Podczas montażu przy pomocy klejów należy ściśle przestrzegać instrukcji
i zapisów w kartach technicznych tych produktów. Przy niewłaściwym zastosowaniu kleju
może nastąpić uszkodzenie powierzchni.
5. Klej powinien być użyty w odpowiedniej ilości -tak, aby nie wydostał się spod profilu.
6. Następnie należy usunąć folię ochronną.

PIELĘGNACJA
1. STAINLESS STEEL PROFILES – Angle Profiles nie wymaga żadnych specjalnych zabiegów
konserwacyjnych lub pielęgnacyjnych.
2. Zanieczyszczenia należy usuwać w trakcie czyszczenia okładziny przy użyciu odpowiedniego
środka czyszczącego, przeznaczonego do stali nierdzewnej.
3. Powierzchnie ze stali nierdzewnej poddawane działaniom czynników atmosferycznych lub
agresywnych środków powinny być okresowo czyszczone przy użyciu łagodnych środków
czyszczących przeznaczonych do stali nierdzewnej. Wszelkie stosowane środki czystości nie
mogą zawierać kwasu solnego lub fluorowodorowego.
4. Aby zapobiec powstawaniu uszkodzeń na powierzchni profilu, należy unikać kontaktu z innymi
metalami, np. zwykłą stalą oraz narzędziami takimi, jak szpachle lub wełna stalowa do
usuwania resztek zaprawy.
WARUNKI GWARANCJI
Gwarancja zostaje udzielona na okres 2 lat licząc od dnia sprzedaży towaru Klientowi. Gwarancja
dotyczy odporności na korozję stali nierdzewnej z której wykonany jest profil. Warunkiem uzyskania
gwarancji jest montaż zgodny z instrukcją montażu, oraz zastosowanie w pomieszczeniach
dopuszczonych do instalacji profilu.
Gwarancją nie jest objęty produkt: z uszkodzeniami powstałymi w trakcie nieprawidłowego montażu
(np. użycie nieodpowiednich materiałów klejących itp); uszkodzenia mechaniczne w czasie montażu
oraz użytkowania (zarysowania, zadrapania); zalania płynami, farbami. Prace montażowe należy
powierzyć profesjonalistom. Gwarancji nie podlegają profile po niewłaściwym zamontowaniu.
Przed zamontowaniem profilu należy upewnić się, że zakupiony towar ma odpowiednią jakość, wymiar
i odcień. Niezastosowanie się do ww. warunków nie stanowi podstaw do reklamacji. Montaż profilu
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oznacza pełną akceptację jakości produktu, a w przypadku montażu wadliwego produktu nie podlega
on gwarancji.
ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI
1. Reklamację składa się pisemnie na adres sprzedawcy profilu w czasie nie dłuższym niż 30 dni
od daty wykrycia wady. W piśmie należy podać symbol produktu , ilość wadliwych elementów
oraz powód reklamacji.
2. Do zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć kserokopię dowodu zakupu profilu (paragon lub
fakturę).
3. Producent rezerwuje sobie prawo do sprawdzenia produktu w celu określenia zasadności
reklamacji. W przypadku nieudostępnienia zamontowanego profilu w celu dokonania oględzin
bądź usunięcia produktu przed oględzinami roszczenie reklamacyjne uznaje się za bezzasadne.
4. Jeżeli reklamacja będzie uznana za zasadną, Klientowi przysługuje prawo do wymiany
wadliwego towaru na produkt wolny od wad w części wadliwej, obniżenie ceny produktu lub
naprawy przez usunięcie usterki.
5. Reklamacje złożone przez klienta będą rozpatrywane w terminie 14 dni.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
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