Základný návod na použitie
Podhľadová doska pre použitie v interiéroch budov

Stav:

Dbajte na:
- dbajte na dobré vetranie na pracovisku - okná nechať otvorené
- pracovisko udržiavať v čistote - minimalizácia prachu a nečistôt
- nepoužívať vzduchotlakové čistenie povrchov alebo oblečenia
- použiť čisté montážne rukavice (napr. z bielej látky)
- ochrana očí pri prácach vo výškach v úrovni nad hlavou a pri zaťažení prachom
- nekonzumovať
- deponácia odpadu podľa miestnych pravidiel a v rámci Európskych pravidiel (pozri bezpečnostný list)
- osobné ochranné vybavenie podľa bezpečnostného listu
- manipulácia & skladovanie podľa bezpečnostného listu
- dosky pred zabudovaním aklimatizovať
- AMF - dosky vyložiť až vtedy, keď budú ukončené práce na omietkach a poteroch, dvere a okná
budú zabudované a zasklené a miestnosť je vyschnutá

- Vykurovací systém musí byť v prevádzke tak, aby zaistil normálne pracovné teploty (EN
13964:2014 - A.3)

- Pred začiatkom montáže podhľadov sa odporúča odmerať teplota a vlhkosť v miestnosti montáže
- pri relatívnej vzdušnej vlhkosti nad 70% odložiť začiatok montáže
- počas ďalšej fázy využitia nemôže relatívna vzdušná vlhkosť presiahnuť max. dovolenú relatívnu
vzdušnú vlhkosť podľa typu dosky a údaju podľa produktového listu

-

zamedziť kontakt s vodou
skladovať v suchu a čistote
nebezpečenstvo požiaru od baliacich materiálov
zohľadňovať národné požiadavky na ochranu pred požiarom

- pozor, ľahko poškoditeľný tovar
- kartón opatrne vystrihovať, balenie odstrániť zo všetkých strán

- pri doskách ukladať na seba max. 2 palety (pre ľahko poškoditeľný tovar, špeciálny tovar a pri
špeciálnych národných predpisoch, platia osobité skladovacie podmienky)

- Dôkladne dbať pred začiatkom montáže podľa použitia na:
• montážny návod
• požiarnu ochrana
• skúšobné protokoly
• predpisy ohľadom čistenia
• právne predlohy
• normy a dokumentáciu

- pomoc pri montáži na www.amf-sk.sk a na Youtube
- kartóny / dosky neukladať na hrany a rohy
- horizontálne transportovať a skladovať

- zamedziť montáž dosiek s rozdielnym dátumom výroby v rámci jednej miestnosti
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