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Doporučení - Pro práci s venkovními hliníkovými lakovanými hliníkovými krytkami

Vážení zákazníci,
na základě zkušeností od různých montážních firem, dále na základě technologických možností práškových polyesterových fasádních barev v kombinaci s
povrchovou antikorozní úpravou hliníku, kterou ve výrobě provádíme, Vám dáváme toto doporučení za účelem zachování kvality povrchu a eliminace budoucích
reklamací :
Fakta :

Každý práškově lakovaný povrch je částečně porézní !
Každá polyesterová venkovní fasádní barva je vlastně plast nanesen na konkrétní povrch v našem případě hliníkový!

1)

Maskování výrobků před nanášením domovní fasády a penetrace
Doporučená doba maskování hliníkových krytek a spojek samolepícími maskovacími páskami je maximálně 2-3 dny !!
Nedoporučujeme výrobky maskovat jinou než hliníkovou nebo plastovou (ne papírovou) maskovací páskou. Jakákoliv prodyšná maskovací páska
nedokáže zabránit průniku rozpouštědel, které jsou obsažena v penetracích a také ve fasádních barvách (i když jsou vodou ředitelné) !
Aplikace maskovací pásky by měla být dostatečná tak, aby zakrývala všechny exponovaná místa výrobku (i horní hranu poomítkové krytky) a zároveň by
neměla být mechanicky narušena struktura lakovaného povrchu při sundávání maskovací pásky po aplikaci fasádní hmoty.
Jakékoliv mechanické poškození povrchu krytky či spojky na kterém je 70-120 mikronů barvy má za následek budoucí možné odloupnutí či korozi = slabá
maskovací páska může k mechanickému poškození pásky při natahování fasády a způsobit mechanické poškození hliníkové krytky.

2)

Balení výrobků do stretch folie / bublinové folie a jejich vystavení na exponovaných venkovních místech
Balení našich výrobků do stretch folie nebo bublinové folie je z naší strany bráno jako transportní balení, nutné pro transport do skladu a uskladnění výrobků
bez poškození povrchu v interiérových skladech odběratelů, bez značného výkyvu teplot a přímého slunce.
Upozorňujeme, že výrobky balené do stretch či bublinové folie můžou v balících s parapety na přímém slunci či velkém výkyvu teplot nastavit takové klima,
které není vhodné pro lakované předměty a může dojít k poškození povrchu (kataplasma).

Za výrobce :

Za dodavatele odmaštovací chemie a práškových barev (Surfin Technology Brno):

Pan Jan Antonín / jednatel
tel.: 00420 773 445 221

Pan Petr Směšný/
tel.: 00420 777 717 517

