Karta techniczna produktu

LISTWY PRZYBLATOWE
1. Charakterystyka produktu.
Rdzeniem produktu jest płyta MDF. Materiał pokryciowy stanowi laminat
dekoracyjny, natomiast lewa (spodnia) strona, oklejona jest materiałem przeciwprężnym
białym.
Produkt wykonany jest w technologii gorącego prasowania i postformowania, przez
uelastycznienie materiału pokryciowego i jego zagięcie z jednoczesnym przyklejeniem na
górnej, wąskiej płaszczyźnie profilowej. Do oklejania stosowany jest klej wodoodporny
klasy D3.
Wąska płaszczyzna dolna oraz dwie płaszczyzny poprzeczne pozostają nieoklejone.
2. Parametry techniczne produktu.
a) wymiary:
- długość: 3050mm, 3600mm, 4200mm
- szerokość 70mm
- grubość 12 mm
b) zaoblenie wąskiej płaszczyzny górnej LR6
c) laminat
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3. Zastosowanie.
Jako listwy dekoracyjne, stanowiące estetyczne zakończenie tylnej części blatów
i spełniające równocześnie rolę łącznika montażowego między blatem a ścianą.
Inne możliwe zastosowania – jako listwy przypodłogowe lub cokołowe.
4. Obróbka i sposób montażu.
Produkt można obrabiać przy pomocy powszechnie dostępnych obrabiarek i narzędzi
do obróbki drewna i płyt drewnopochodnych. Po przycięciu na wymiar i spasowaniu, listwy
można montować na blacie, równocześnie przyklejając do ściany (rys. 1).
Bardzo ważne jest, aby dolna wąska płaszczyzna listwy przyblatowej, została
dokładnie zabezpieczona przed działaniem wilgoci, uszczelniaczem silikonowym lub klejem
montażowym. Dotyczy to również miejsc łączenia listew na długość, pod kątem
w narożnikach, a także innych miejsc gdzie odkryta jest płyta MDF. Zalecamy stosowanie
masy klejąco – uszczelniającej Titebond.

Podczas montowania na blacie stosować silikon lub klej montażowy, który należy
nanieść na powierzchnie listwy stykające się z blatem i ścianą, a następnie przycisnąć listwę
do powierzchni łączonych. Należy przestrzegać przy tym parametrów stosowania środków,
podanych przez producenta na opakowaniu. Wyciśnięty nadmiar silikonu lub kleju należy
usunąć.
Jeżeli montaż listwy przyblatowej przypadnie w niewielkiej odległości od palników
kuchenki gazowej, należy zwiększyć tę odległość tak, aby wysoka temperatura nie
spowodowała odbarwień lub zapłonu laminatu. Jeżeli nie jest to możliwe – nie można
stosować listwy na tym odcinku blatu.
5. Magazynowanie.
Listwy przyblatowe przed montażem powinny być przechowywane w zamkniętych
i suchych pomieszczeniach, aby wykluczyć ich wygięcia lub zmianę wymiarów z przyczyn
klimatycznych.
Listwy można układać w opakowaniach fabrycznych na płaskiej powierzchni,
pojedynczo w sztaplach na „głucho” albo na przekładkach równej grubości.

