Základní návod na použití
Podhledová deska pro použití v interiérech budov

Stav:

Neopomeňte:
- Je nutné zajistit dobré větrání pracoviště - zabezpečit otevřená okna
- Pracoviště udržovat v čistotě - minimalizovat prašnost a možnost znečištění
- Pro čištění oděvu a povrchů nepoužívat stlačený vzduch
- používání čistých montážních rukavic (např. z bílé tkaniny)
- Při práci nad hlavou a zatížení prachem zajistit ochranu zraku
- Žádné potraviny
- Likvidace odpadu (podle druhů) podle platných ustanovení v souladu evropským tříděním odpadů
(viz bezpečnostní list výrobku)

- Osobní ochranné pomůcky podle bezpečnostního listu výrobku.
- Manipulace & skladování podle bezpečnostního listu výrobku
- Desky před montáží nechat aklimatizovat
- Desky AMF montovat až po ukončení všech omítkářských prací, po položení potěrů , zabudování
a zasklení oken a dveří, a pokud je prostor dostatečně vyschlý

- Systém vytápění by měl být v provozu tak, aby zajistil normalní pracovní teploty (EN 13964:2014 A.3)

- Před zahájením montáže doporučujeme provést měření teploty a vlhkosti
- Při relativní vlhkosti vyšší než 70% nedoporučujeme zahájit montáž
- Při pozdějším používání nesmí relativní vzdušná vlhkost přesáhnout povolenou mez (viz technický
list výrobku)

-

Zabránit kontaktu s vodou
Skladovat v čistém a suchém prostředí
Nebezpečí požáru u balícího materiálu
Respektovat ustanovení pro požární ochranu

- Pozor, citlivé zboží
- Karton opatrně naříznout, obal odstranit na všech stranách

- U podhledových desek stavět na sebe max. 2 palety (pro citlivé zboží, speciální zboží a pro
zvláštní národní předpisy platí zvláštní pokyny pro skladování)

- Odpovídající použití:
• Montážní návod,
• požární ochrana,
• zkušební protokoly,
• směrnice pro čištění,
• zákonné požadavky,
normy a dokumentaci je nutné znát před započetím montáže!

- Pomoc při montáži podhledů na www.amfgrafenau.de (viz Youtube)
- Balení ani desky nestavět na jejich hrany nebo rohy.
- Dopravovat a skladovat ve vodorovné poloze

- Je nutné se vyhnout montáži desek z různých dat výroby/šarží v jedné místnosti (viz datum
výroby)
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