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Podmínky a záruky na výrobky – dekorakryl
Dodavatel poskytuje záruku na dekorakryl po dobu 2 let od dodání výrobku, pokud zákon
neukládá jinou záruční dobu.
Záruka se nevztahuje na vady výrobků z dekorakrylu způsobené jejich nesprávným
používáním a porušením podmínek údržby výrobků z dekorakrylu doporučených dodavatelem, které
jsou uvedeny níže:

1. Provozní předpisy a podmínky údržby výrobků z

dekorakrylu
1.1. Kolekce Classic
Popis materiálu: odlévaný materiál, povrch lesk/lesk nebo lesk/perlička.
V odlévaném materiálu jsou přípustné vzduchové shluky nebo příměsi o průměru do 2 mm.
Složení: PMMА (polymetylmetakrylát)
Balení: Tabule je chráněna oboustrannou folií.
Doprava: nakládku, vykládku tabule provádějte ručně ve svislé poloze. Při dlouhotrvající přepravě
se vyžaduje balení v kartonu a fixování pevným laťováním.

1.1.1. Podmínky světelné odolnosti
Dekorakryl s barevným plnivem ztrácí, bledne pod vlivem ultrafialových paprsků (identických
dennímu osvětlení). Proto se nedoporučuje používat dekorakryl s barevným plnivem pod přímými
slunečními paprsky, ani v místech nepřímého dopadu ultrafialových paprsků.
Dekorakryl dané kolekce je možné používat v blízkosti žárovek, ale vzdálenost mezi
povrchem dekorakrylu a žárovkou přitom nesmí být menší než 15 cm.

1.1.2. Podmínky tepelné odolnosti
Dekorakryl kolekce Classic se nesmí umísťovat v blízkosti otevřeného ohně. Při použití
dekorakrylu jako pracovního a nástěnného povrchu na kuchyňské zóně je nezbytné nanést ochrannou
vrstvu (sklo, folie). Ochranná vrstva (její vlastnosti a technické údaje) se musí předem dohodnout
s výrobcem (nebo jeho zástupcem). Dekorakryl se nesmí umísťovat blízko tepelných zdrojů (radiátory,
kamna a jiné topné přístroje). Teplota měknutí dekorakrylu se pohybuje od 80° C.
Vlhkost: čelní plochy dekorakrylu s přírodním plnivem je nutné izolovat od přístupu vlhkosti
a vody, tedy pečlivě opracovat silikonem, vyleštit, uzavřít rámem v podobě profilu, nebo prolepit
spoje (spáry).
Nedoporučuje se používat vedle výrobků z dekorakrylu hořící svíce, bengálské ohně, zapálené
cigarety atd.
Je zakázán kontakt výrobku s vroucí vodou nebo olejem.
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Je zakázáno na povrch z dekorakrylu pokládat horké hrnce, pánve a další kuchyňské
nádobí, odstavené z plotýnky nebo vyňaté z trouby a kontakt horkých a rozpálených předmětů
(nahřáté žehličky, kulmy, horké nádobí atp.).

1.1.3. Podmínky chemické odolnosti
Výrobky z dekorakrylu kolekce Classic se nesmí vystavovat účinkům agresivních chemických
látek, takových, jako jsou ředidla barev, aceton, látky na čištění kovu, látky obsahující chlormetylén,
kyseliny, odvozené chlorové uhlovodíky, ketony, étery, kyselo-alkalické roztoky aj. Pokud se některá
z těchto látek dostala na povrch dekorakrylu, povrchová úprava může být poškozena.

1.1.4. Podmínky fyzikální (mechanické) odolnosti
Výrobek z dekorakrylu nesmí být vystavován silným úderům těžkých nebo ostrých předmětů,
prudkým nárazům (otřesům). Při použití dekorakrylu jako pracovního povrchu v kuchyni není
přípustné krájet a zpracovávat (dělit) potraviny bezprostředně na jeho povrchu (je nezbytné používat
speciální krájecí desky).
Při montáži (instalaci) dekorakrylu není přípustné přetahování upínacími vruty, šrouby
(materiál může prasknout vlivem silného tlaku). Doporučuje se používat gumové nebo kaučukové
podložky pod hlavičku vrutu, šroubu, matice. Upevňovací kování závěsných a nástěnných
(přepážkových) dekorakrylových panelů se musí vybírat s ohledem na materiály stěn, na které
se budou upevňovat.
Při přepravě dekorakrylu se povinně musí používat podložky z lehčeného plastu, aby nedošlo
k mechanickému poškrábání a úlomkům. Zranitelnými místy jsou rohy tabule, a proto je nutné je
chránit před nárazy během nakládky, vykládky, přepravy, montáže.
Dekorakryl se musí skladovat na rovné, čisté ploše. Při vlivu teplotního a dynamického
působení se materiál v důsledku nesprávného skladování může deformovat v ploše.
Při použití dekorakrylu jako přepážek (příček) je vhodné materiál zafixovat po obvodu (lišty,
profily, rámy), aby nedošlo k prohýbání a následnému poškození.
Nedoporučuje se opírat se, věšet se na něj, věšet těžké předměty (je přípustné věšet jenom
lehké obrazy, dekorativní prvky nevelké hmotnosti). Nestoupat nohama na výrobky z dekorakrylu.
Při instalaci svítidel ve výrobku z dekorakrylu je třeba dodržovat návody k použití svítidel
(přikládají se ke svítidlům). Rozsvícená svítidla se nesmí nechávat bez dozoru. Při opouštění místnosti
musí být svítidla zhasnuta. V nikách s instalovanými svítidly nesmí být umístěny hořlavé předměty.

1.1.5. Podmínky čištění a údržby
Při čištění dekorakrylu se nesmí používat prostředky s abrazivními nebo korozivními
vlastnostmi, ale ani houbičky s povrchem z kovového vlákna nebo třískového materiálu. Po čištění
dodá povrchu efektní lesk jeho přeleštění měkkou suchou látkou vratným pohybem. Kromě
všeobecných podmínek se doporučuje používat k čištění převážně měkkou látku nebo semiš, a to
namočené a před použitím dobře vyždímané. Po dokončení čištění namočené části vždycky pečlivě
vysušit (otírat suchou látkou).
Prach se z povrchu dekorakrylu odstraňuje čistou, suchou a měkkou látkou (flanel, sukno, plyš
atp.) Jakoukoliv část dekorakrylu doporučujeme čistit co nejdříve poté, co se ušpinila.
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Pokud se ušpinění ponechá po určitou dobu, viditelně se zvyšuje nebezpečí vytvoření různých skvrn.

1.2. Kolekce DeLuxe
Popis materiálu: materiál je zhotoven metodou lisování dvou nebo více plastů, povrch
perlička/perlička.

Složení: PETG (polyetylen-tereftalát-glykol).
Balení: tabule je chráněna oboustrannou folií.
Doprava: nakládku a vykládku tabule provádějte ručně ve svislé poloze. Při dlouhotrvající přepravě
vyžaduje balení v kartonu a fixování pevným laťováním.

1.2.1. Podmínky světelné odolnosti
Díky novým technologiím použitým při výrobě kolekce DeLuxe si barevné plnivo zachovává
svou barvu po dlouhou dobu. Přesto se však doporučuje nepoužívat materiál na místech s působením
přímých slunečních paprsků. Dekorakryl dané kolekce je možné používat v blízkosti žárovek, avšak
vzdálenost mezi povrchem dekorakrylu a žárovky přitom nesmí být menší než 15 cm.

1.2.2. Podmínky tepelné odolnosti
Dekorakryl kolekce DeLuxe se nesmí umísťovat v blízkosti otevřeného ohně. Při použití
dekorakrylu jako pracovního a nástěnného povrchu na kuchyňské zóně je nezbytné nanést ochrannou
vrstvu (folie, sklo). Ochranná vrstva (její vlastnosti a technické údaje) se musí předem dohodnout
s výrobcem (nebo jeho zástupcem). Dekorakryl se nesmí umísťovat blízko tepelných zdrojů (radiátory,
kamna a jiné topné přístroje). Teplota měknutí dekorakrylu se pohybuje od 80°C.
Vlhkost: čelní plochy dekorakrylu s přírodním plnivem je nutné izolovat od přístupu vlhkosti
a vody, tedy pečlivě opracovat silikonem, vyleštit, uzavřít rámem v podobě profilu, nebo prolepit
spoje (spáry).
Nenechávat neuhašené cigarety na povrchu z dekorakrylu. Nedoporučuje se používat vedle
výrobků z dekorakrylu hořící svíce, bengálské ohně, zapálené cigarety atp.
Nedovolit kontakt s vroucí vodou nebo olejem.
Nedovolit, aby se na povrch z dekorakrylu pokládaly horké hrnce, pánve a další kuchyňské
nádobí, odstavené z plotýnky nebo vyňaté z trouby. Nedovolit kontakt horkých a rozpálených
předmětů (nahřáté žehličky, kulmy, horké nádobí atp.) s povrchy z dekorakrylu .

1.2.3. Podmínky chemické odolnosti
Výrobky z dekorakrylu kolekce DeLuxe se nesmí vystavovat účinkům agresivních
chemických látek, takových, jako jsou ředidla barev, aceton, látky na čištění kovu, látky obsahující
chlormetylén, kyseliny, odvozené chlorové uhlovodíky, ketony, étery, kyselo-alkalické roztoky aj.
Pokud se některá z těchto látek dostala na povrch dekorakrylu, povrchová úprava může být poškozena.
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1.2.4. Podmínky fyzikálního (mechanického) působení
Výrobek z dekorakrylu nesmí být vystavován silným úderům těžkých nebo ostrých předmětů,
prudkým nárazům (otřesům). Při použití dekorakrylu jako pracovního povrchu v kuchyni, není
přípustné krájet a zpracovávat (dělit) potraviny bezprostředně na jeho povrchu (je nezbytné používat
speciální krájecí desky).
Při montáži (instalaci) dekorakrylu není přípustné přetahování upínacími vruty, šrouby
(materiál může prasknout vlivem silného tlaku). Doporučuje se používat gumové nebo kaučukové
podložky pod hlavičku vrutu, šroubu, matice. Upevňovací kování závěsných a nástěnných
(přepážkových) dekorakrylových panelů se musí vybírat s ohledem na materiály stěn, na které
se budou upevňovat.
Při přepravě dekorakrylu se povinně musí používat podložky z lehčeného plastu, aby nedošlo
k mechanickému poškrábání a úlomkům. Zranitelnými místy jsou rohy tabule, chránit před nárazy
během nakládky, vykládky, přepravy a montáže.
Dekorakryl se musí skladovat na rovné, čisté ploše. Při vlivu teplotního a dynamického
působení se materiál v důsledku nesprávného skladování může deformovat v ploše.
Při použití dekorakrylu jako přepážek (příček) je vhodné materiál zafixovat po obvodu (lišty,
profily, rámy), aby nedošlo k prohýbání a následnému poškození.
Nedoporučuje se opírat se, věšet se na něj, věšet těžké předměty (je přípustné věšet jenom
lehké obrazy, dekorativní prvky nevelké hmotnosti). Nestoupat nohama na výrobky z dekorakrylu
Při instalaci svítidel ve výrobku z dekorakrylu je třeba dodržovat návody k použití svítidel
(přikládají se ke svítidlům). Rozsvícená svítidla se nesmí nechávat bez dozoru. Při opouštění místnosti
musí být svítidla zhasnuta. V nikách s instalovanými svítidly nesmí být umístěny hořlavé předměty.

1.2.5. Podmínky čištění a údržby
Při čištění dekorakrylu se nesmí používat prostředky s abrazivními nebo korozivními
vlastnostmi, ale ani houbičky s povrchem z kovového vlákna nebo třískového materiálu. Po čištění
dodá povrchu efektní lesk jeho přeleštění měkkou suchou látkou pohybem tam-zpátky. Kromě
všeobecných podmínek se doporučuje používat k čištění převážně měkkou látku nebo semiš, a to
namočené a před použitím dobře vyždímané. Namočené části po dokončení čištění vždycky pečlivě
vysušit (otírat suchou látkou). Prach se z povrchu dekorakrylu odstraňuje čistou, suchou a měkkou
látkou (flanel, sukno, plyš atp.) Jakoukoliv část dekorakrylu doporučujeme čistit co nejdříve poté, co
se zašpinila. Pokud se ponechá ušpinění po určitou dobu, viditelně se zvyšuje nebezpečí vytvoření
různých skvrn.

1.3. Kolekce Light
Popis materiálu: odlévaný materiál probarvený, upravený z jedné strany/z obou stran, povrch lesk
nebo mat
Složení: PMMА (polymetylmetakrylát)
Balení: Tabule je chráněna oboustrannou folií.
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Doprava: nakládku, vykládku tabule provádějte ručně ve svislé poloze. Při dlouhotrvající přepravě
vyžaduje balení v kartonu a fixování pevným laťováním.

1.3.1. Podmínky světelné odolnosti
Dekorakryl z kolekce Light se lépe tvaruje nahřátý, je stálý na světle a odolný proti vyblednutí
pod vlivem ultrafialových paprsků. Přesto se však doporučuje nepoužívat materiál na místech
s působením přímých slunečních paprsků.
Dekorakryl dané kolekce je možné používat v blízkosti žárovek, avšak vzdálenost mezi
povrchem dekorakrylu a žárovky přitom nesmí být menší než 15 cm.

1.3.2. Podmínky tepelné odolnosti
Dekorakryl kolekce Light se nesmí umísťovat v blízkosti otevřeného ohně. Při použití
dekorakrylu jako pracovního a nástěnného povrchu na kuchyňské zóně je nezbytné nanést ochrannou
vrstvu (sklo, folie). Ochranná vrstva (její vlastnosti a technické údaje) se musí předem dohodnout
s výrobcem (nebo jeho zástupcem). Dekorakryl se nesmí umísťovat blízko tepelných zdrojů (radiátory,
kamna a jiné topné přístroje). Teplota měknutí dekorakrylu se pohybuje od 80°C.
Nenechávat neuhašené cigarety na povrchu z dekorakrylu.
Nedoporučuje se používat vedle výrobků z dekorakrylu hořící svíce, bengálské ohně, zapálené
cigarety atp.
Je zakázán kontakt výrobku s vroucí vodou nebo olejem.
Je zakázáno na povrch z dekorakrylu pokládat horké hrnce, pánve a další kuchyňské
nádobí, odstavené z plotýnky nebo vyňaté z trouby a kontakt horkých a rozpálených předmětů
(nahřáté žehličky, kulmy, horké nádobí atp.).

1.3.3. Podmínky chemické odolnosti
Výrobky z dekorakrylu kolekce Light se nesmí vystavovat účinkům agresivních chemických
látek, takových, jako jsou ředidla barev, aceton, látky na čištění kovu, látky obsahující chlormetylén,
kyseliny, odvozené chlorové uhlovodíky, ketony, étery, kyselo-alkalické roztoky aj. Pokud se některá
z těchto látek dostala na povrch dekorakrylu, povrchová úprava může být poškozena.

1.3.4. Podmínky fyzikální (mechanické) odolnosti
Výrobek z dekorakrylu nesmí být vystavován silným úderům těžkých nebo ostrých předmětů,
prudkým nárazům (otřesům). Při použití dekorakrylu jako pracovního povrchu v kuchyni, není
přípustné krájet a zpracovávat (dělit) potraviny bezprostředně na jeho povrchu (je nezbytné používat
speciální krájecí desky).
Při montáži (instalaci) dekorakrylu není přípustné přetahování upínacími vruty, šrouby
(materiál může prasknout vlivem silného tlaku). Pod hlavičku vrutu, šroubu, matice se doporučuje
používat gumové nebo kaučukové podložky. Upevňovací kování závěsných a nástěnných
(přepážkových) dekorakrylových panelů se musí vybírat s ohledem na materiály stěn, na které
se
budou upevňovat. Při přepravě dekorakrylu se povinně musí používat podložky z lehčeného plastu,
aby nedošlo k mechanickému poškrábání a úlomkům. Zranitelnými místy jsou rohy tabule, ty je nutné
chránit před nárazy během nakládky, vykládky, přepravy, montáže.
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Dekorakryl se musí skladovat na rovné, čisté ploše. Při vlivu teplotního a dynamického
působení se materiál v důsledku nesprávného skladování může deformovat v ploše.
Při použití dekorakrylu jako přepážek (příček) je vhodné materiál zafixovat po obvodu (lišty,
profily, rámy), aby nedošlo k prohýbání a následnému poškození.
Nedoporučuje se opírat se, věšet se na něj, věšet těžké předměty (je přípustné věšet jenom
lehké obrazy, dekorativní prvky nevelké hmotnosti). Nestoupat nohama na výrobky z dekorakrylu
Při instalaci svítidel ve výrobku z dekorakrylu je třeba dodržovat návody k použití svítidel
(přikládají se ke svítidlům). Rozsvícená svítidla se nesmí nechávat bez dozoru. Při opouštění místnosti
musí být svítidla zhasnuta. V nikách s instalovanými svítidly nesmí být umístěny hořlavé předměty.

1.3.5. Podmínky čištění a údržby
Při čištění dekorakrylu se nesmí používat prostředky s abrazivními nebo korozivními
vlastnostmi, ale ani houbičky s povrchem z kovového vlákna nebo třískového materiálu. Po čištění
dodá povrchu efektní lesk jeho přeleštění měkkou suchou látkou vratným pohybem. Kromě
všeobecných podmínek se doporučuje používat k čištění převážně měkkou látku nebo semiš, a to
namočené a před použitím dobře vyždímané. Namočené části po dokončení čištění vždycky pečlivě
vysušit (otírat suchou látkou). Prach se z povrchu dekorakrylu odstraňuje čistou, suchou a měkkou
látkou (flanel, sukno, plyš atp.) Jakoukoliv část dekorakrylu doporučujeme čistit co nejdříve poté, co
se zašpinila. Pokud se ponechá ušpinění po určitou dobu, viditelně se zvyšuje nebezpečí vytvoření
různých skvrn.

1.4. Kolekce Stone
Popis materiálu: přírodní říční kámen zalitý do akrylu, povrch lesk nebo perlička
V odlévaném materiálu jsou přípustné vzduchové shluky nebo příměsi o průměru do 2 mm.
Složení: PMMА (polymetylmetakrylát)
Balení: Tabule je chráněna folii z lícové strany.
Doprava: nakládku, vykládku tabule provádějte ručně ve svislé poloze. Při dlouhotrvající přepravě
vyžaduje balení v kartonu a fixování pevným laťováním.

1.4.1. Podmínky světelné odolnosti
V kolekci Stone má veškeré plnivo přírodní barvu. Při použití desek s barevným akrylem je
třeba se vyhnout přístupu přímých ultrafialových paprsků. Dekorakryl dané kolekce je možné používat
v blízkosti žárovek, přitom však vzdálenost mezi povrchem dekorakrylu a žárovkou nesmí být menší
než 15 cm.

1.4.2. Podmínky tepelné odolnosti
Dekorakryl kolekce Stone se nesmí umísťovat v blízkosti otevřeného ohně. Při použití
dekorakrylu jako pracovního a nástěnného povrchu na kuchyňské zóně je nezbytné nanést ochrannou
vrstvu (folie, sklo). Ochranná vrstva (její vlastnosti a technické údaje) se musí předem dohodnout
s výrobcem (nebo jeho zástupcem). Dekorakryl se nesmí umísťovat blízko tepelných zdrojů (radiátory,
kamna a jiné topné přístroje). Teplota měknutí dekorakrylu se pohybuje od 80°C.
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Vlhkost: čelní plochy dekorakrylu s přírodním plnivem je nutné izolovat od přístupu vlhkosti
a vody, tedy pečlivě opracovat silikonem, vyleštit, uzavřít rámem v podobě profilu, nebo lepit spoje
(spáry).
Nenechávat neuhašené cigarety na povrchu z dekorakrylu. Nedoporučuje se používat vedle
výrobků z dekorakrylu hořící svíce, bengálské ohně, zapálené cigarety atp. Je zakázán kontakt
výrobku s vroucí vodou nebo olejem.
Je zakázáno na povrch z dekorakrylu pokládat horké hrnce, pánve a další kuchyňské nádobí,
odstavené z plotýnky nebo vyňaté z trouby a kontakt horkých a rozpálených předmětů (nahřáté
žehličky, kulmy, horké nádobí atp.).

1.4.3. Podmínky chemické odolnosti
Výrobky z dekorakrylu kolekce Stone se nesmí vystavovat účinkům agresivních chemických
látek, takových, jako jsou ředidla barev, aceton, látky na čištění kovu, látky obsahující chlormetylén,
kyseliny, odvozené chlorové uhlovodíky, ketony, étery, kyselo-alkalické roztoky aj. Pokud se některá
z těchto látek dostala na povrch dekorakrylu, povrchová úprava může být poškozena.

1.4.4. Podmínky fyzikální (mechanické) odolnosti
Výrobek z dekorakrylu nesmí být vystavován silným úderům těžkých nebo ostrých předmětů,
prudkým nárazům (otřesům). Při použití dekorakrylu jako pracovního povrchu v kuchyni, není
přípustné krájet a zpracovávat (dělit) potraviny bezprostředně na jeho povrchu (je nezbytné používat
speciální krájecí desky).
Při montáži (instalaci) dekorakrylu není přípustné přetahování upínacími vruty, šrouby
(materiál může prasknout vlivem silného tlaku). Pod hlavičku vrutu, šroubu, matice se doporučuje se
používat gumové nebo kaučukové podložky. Upevňovací kování závěsných a nástěnných
(přepážkových) dekorakrylových panelů se musí vybírat s ohledem na materiály stěn, na které se
budou upevňovat. Při přepravě dekorakrylu se povinně musí používat podložky z lehčeného plastu,
aby nedošlo k mechanickému poškrábání a úlomkům. Zranitelnými místy jsou rohy tabule, ty je nutné
chránit před nárazy během nakládky, vykládky, přepravy, montáže.
Dekorakryl se musí skladovat na rovné, čisté ploše. Při vlivu teplotního a dynamického
působení se materiál v důsledku nesprávného skladování může deformovat v ploše.
Při použití dekorakrylu - neopírat se a nevěšet se na něho, nevěšet těžké předměty (je
přípustné věšet jenom lehké obrazy, dekorativní prvky nevelké hmotnosti). Nestoupat nohama na
výrobky z dekorakrylu.
Při instalaci svítidel ve výrobku z dekorakrylu je třeba dodržovat návody k použití svítidel
(přikládají se ke svítidlům). Rozsvícená svítidla se nesmí nechávat bez dozoru. Při opouštění místnosti
musí být svítidla zhasnuta. V nikách s instalovanými svítidly nesmí být umístěny hořlavé předměty.

1.4.5. Podmínky čištění a údržby
Při čištění dekorakrylu se nesmí používat prostředky s abrazivními nebo korozivními
vlastnostmi, ale ani houbičky s povrchem z kovového vlákna nebo třískového materiálu. Po čištění
dodá povrchu efektní lesk jeho přeleštění měkkou suchou látkou vratným pohybem. Kromě
všeobecných podmínek se doporučuje používat k čištění převážně měkkou látku nebo semiš, a to
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namočené a před použitím dobře vyždímané. Namočené části po dokončení čištění vždycky pečlivě
vysušit (otírat suchou látkou). Prach se z povrchu dekorakrylu odstraňuje čistou, suchou a měkkou
látkou (flanel, sukno, plyš atp.) Jakoukoliv část dekorakrylu doporučujeme čistit co nejdříve poté, co
se zašpinila. Pokud se ponechá ušpinění po určitou dobu, viditelně se zvyšuje nebezpečí vytvoření
různých skvrn.

Název
Kolekce Classic (PMMA)
Kolekce Classic (PMMA)
Kolekce Light (PMMA)
Kolekce Light (PMMA)
Kolekce Light (PMMA)

Rozměry tabule
2440mm Х 1220mm Х 12 mm
2440mm Х 1220mm Х 10 mm
2440mm Х 1220mm Х 10 mm
2440mm Х 1220mm Х 8 mm
2440mm Х 1220mm Х 6 mm

Hmotnost tabule
43 kg
36 kg
52 kg
42 kg
31 kg

Kolekce DeLuxe (PET/PS)
Kolekce DeLuxe (PET/PS)
Kolekce DeLuxe(PET/PS)
Kolekce DeLuxe (PET/PS)
Kolekce DeLuxe (PET/PS)
Kolekce Stone (PMMA)

2440mm Х 1220mm Х 12 mm
2440mm Х 1220mm Х 10 mm
2440mm Х 1220mm Х 8 mm
2440mm Х 1220mm Х 6 mm
2440mm Х 1220mm Х 4 mm
1200mm Х 600mm Х 18 mm

44 kg
37 kg
30 kg
22 kg
15 kg
28 kg

POZOR! Popsané Předpisy musí být povinně dodržovány. Pokud nebudou uvedené Předpisy a
doporučení výrobce dodržovány, společnost se zbavuje odpovědnosti za poskytnutou záruku na
výrobky dekorakryl.

2. Všeobecné informace o výrobku – dekorakryl (zásady

úpravy)
Dekorakryl - to jsou průzračné tabule nebo tabule rozptylující světlo s matným nebo lesklým
povrchem. Tabule mají tloušťku 4, 6, 8, 10, 12 mm a vyrábí se ve standardním rozměru: 1220 х 2440
mm, Kolekce Stone max. (1000 х 2000 mm). Výskyt pachu po odstranění ochranné fólie
nepředstavuje žádné nebezpečí.

2.1. Technické charakteristiky dekorakrylu:
U zboží je přípustný a tudíž se nepovažuje za nedostatek rozdíl v tloušťce:

Kolekce DeLuxe +/- 1mm
Kolekce Classic +/- 1 mm
Kolekce Light +/- 1 mm
Kolekce Stone +/- 1 mm
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3. Úprava dekorakrylu

3.1. Pilování a řezání
Rozříznout akrylové sklo je možné obyčejným zařízením na úpravu dřeva nebo kovu, ale také
laserem. Ve většině případů se používá kotoučová pila pro rovné řezy s úpravou sklonu úhlu zubů
na 30°, CNC (Computer Numeric Control), pro frézování zakřivených tvarů dovnitř materiálu
a pásová pila nebo fréza k vyřezání zakřivených tvarů vnější strany materiálu. Pásová pila se hodí více
k řezání polotovarů před tvarováním, protože při takovém řezání není nutné dosáhnout ostrého řezu
(k řezání odlévaného akrylu se používá pásová pila s rychlostí otáčení 700-800 m/min.). K dosažení
ostrého a hladkého povrchu při vyřezávání složitých tvarů se doporučuje používat frézu. Kotoučové
pily umožňují provádět rovné přesné řezy s ostrou hranou řezu (při řezání odlévaného akrylu
se používá kotoučová pila se zuby vyztuženými karbidem s rychlostí otáčení 800-1200 m/min).
Při provádění drobných prací se mohou používat pily s ostřím na lehké kovy. Také je možné použít
lupénkové pily a ruční pily.
K dosažení čistého povrchu řezu musí být zařízení vysokorychlostní a bez-vibrační.
Při vysoké rychlosti řezání a minimální rychlosti posunu je možné dosáhnout kvalitní hrany. Při řezání
dekorakrylu s pomocí vysokorychlostních cirkulačních pil, doporučujeme rychlost otáčení kotouče
4000 ot./min. Při úpravě je nutné používat kotouče o průměru 250 mm, vyrobené z rychlořezné oceli
nebo vyztužené tvrdou slitinou. Aby nedošlo k deformaci, nesmí být zuby pily rozvedené. Řezné
povrchy nástrojů musí být ostře nabroušeny. Již nepatrné opotřebení nástroje vede k tomu, že povrch
řezu není čistý a může způsobit poškození polotovaru nebo nástroje samotného. Před řezáním na pile
nebo fréze je důležité zkontrolovat, zda je folie pevně přilepená k materiálu a není nějak hrubě
porušena. Mohlo by dojít k poničení či znehodnocení při posunu po pevné ploše stroje. Řezání
laserovým paprskem má řadu výhod: výjimečná přesnost řezu, malé množství odpadu, řezy vysoké
kvality, které vyžadují nepatrné broušení. Avšak daný způsob přispívá k výskytu vysokého vnitřního
pnutí materiálu, a další slepování takových povrchů se nedoporučuje.

3.2. Vrtání
Vrtání dekorakrylu se provádí za pomoci stacionární nebo mobilní vrtačky s použitím
speciálních vrtáků na lehké kovy z rychlořezné oceli zvýšeného výkonu, speciálně nabroušených
k vrtání dekorakrylu. Je možné použít spirálový vrták s vrcholovým úhlem 60-75º. Úhel čela γ se musí
brousit v mezích od 4º do 90º. Pouze v takovém případě bude možné se vyhnout úlomkům kolem
otvorů při vysouvání vrtáku z tabule. Úhel hřbetu α musí mít velikost minimálně 3º. V případě
hlubokého vrtání se doporučuje často zvedat vrták za účelem odstranění třísek a omezení zahřívání
materiálu. Je důležité používat ostré vrtáky z důvodu čistého vrtání. Tupý vrták na sebe váže horké
špony, které se přilepují a znehodnocují materiál. Při vrtání na stojanové vrtačce musí být
pod materiálem pevná podložka, která zabraňuje odštípnutí.
Při vrtání dekorakrylu se používají jakékoliv kovové šroubovité vrtáky. Součinitel korekce
průměru vrtáku je + 0,05 mm vzhledem k průměru otvoru. V zájmu vyloučení vnitřních pnutí
při vrtání je nezbytné chlazení řezacího nástroje a materiálu chladicími mazacími kapalinami
nebo stlačeným vzduchem.

3.3. Frézování
S pomocí frézovacího zařízení je možné upravit okraje řezné plochy, provést zaoblení,
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vytvořit zakřivené povrchy, ale také srazit hranu tvarovaného dílu. Kromě toho se frézováním dají
odstraňovat příruby. Na dekorakryl je možné používat standardní frézky pokud možno s vyšší
rychlostí řezání. Obvykle se používají vícebřité cylindrické frézy, ale také hrubozubé dvoubřité nebo
drážkové čelní frézy, které kvalitně odstraňují špony.

3.4. Rytí
Ve většině případů se provádí pomocí rozrývačů, nasazených na pantografy a vybavených
frézami o malém průměru (2-6 mm) různého profilu. Je možné používat také laserové řezačky, které
umožňují rytí omezením hlubokého účinku laserového svazku.

3.5. Broušení
Hrubé povrchy nebo povrchy s defekty, jako jsou škrábance, se brousí mokrým brusným
papírem z jemného korundu. Broušení se musí vždycky provádět v několika etapách se stále jemnější
granulací. Doporučuje se třístupňový způsob:
·
·
·

hrubé, granulace 60
střední, granulace 220
jemné, granulace 400-600

Všechny operace se provádí buď ručně, nebo na leštičce.
Broušení hrany (Classic, Delux, Light a Stone) se provádí ručně smirkovým papírem P 150,
materiál s menšími rozměry na pásové brusce s granulací P 80, přičemž odstraníme z hrany řez pily.
Pro jemnější úpravu se hrana brousí houbičkovými smirky o granulaci P 100- P 120.
Tím dosáhneme zmatnění hrany materiálu a zároveň rovného povrchu.

3.6. Leštění
Sražené okraje a matný povrch je možné kvalitně vyleštit mechanickým způsobem pomocí
diamantových nožů. Leštění větších ploch kolekce (Classic, Stone, Light) s povrchovou úpravou lesk
je obtížnější, ale dá se provést kvalitně pomocí leštící brusky, na kterou se přilepí leštící disk
se suchým zipem. Na první povrchovou úpravu se použije (modrý) střední disk odpovídající velikosti
kotouči na leštící brusce. Na povrch ošetřované desky se roznese brusná pasta na lak (PASTA
ABRASIVA). Pastu rozleštíme po ploše leštící bruskou. Na finální povrchovou úpravu nasadíme
na leštící brusku leštící disk (oranžový) měkký, který slouží k leštění plochy materiálu.
Na disk aplikujeme leštěnku (např. Turtle Extreme Nano-Tech) a leštíme plochu materiálu
do vysokého lesku. Jestliže je řez zakřivený, doporučuje se leštění plamenem.
Leštění hrany (Delux, Classic, Light a Stone)
Hrana se musí vybrousit tak, aby na povrchu nezůstaly nerovnosti od pily, frézy nebo jiných
obráběcích či řezných strojů a nástrojů. Toho dosáhneme tím, že povrch hrany obrousíme hrubým
smirkovým papírem (P180 - P320). Poté povrch vybrousíme do matného stavu smirkovým papírem
(P400 - P1000). Nyní se dostaneme k fázi leštění. Na to je nejvhodnější použít vodní smirek
(P1000 - P2000). Čím vyšší zrnitost smirkového papíru použijeme, tím vyššího lesku dosáhneme.
Poslední fáze úpravy hrany je dolešťování. Na ni se používají leštidla (např. karosářské leštidlo
pro vysoký lesk).
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Leštění provádějte dle návodu, který je napsaný na produktu.
Pozor: Leštidlo musí být vhodné na leštění plastů. Při použití jiných (nevhodných leštidel) nemůžeme
zaručit jeho výsledek.

3.7. Tepelné tvarování dekorakrylu
Před tvarováním je nezbytné provést předběžné sušení extrudovaného dekorakrylu za horka,
aby se předešlo tvoření puchýřků v hotovém výrobku v místech ohybu. Nezbytnost sušení vzniká
kvůli tomu, že během skladování nebo přepravy může proniknout do materiálu nepatrné množství
vlhkosti. Sušení se provádí buď v konvekční sušičce s cirkulací horkého vzduchu (při teplotě 75-80°C
po dobu 1-2 hodin na každý mm tloušťky - zpravidla při velkém obsahu vlhkosti je postačující 24
hodin sušení), nebo za pomoci infračerveného záření při teplotě od 75 do 80°C po dobu 1-2 hodin na
každý mm tloušťky.
Jestliže získaný díl neodpovídá požadovanému tvaru, je možné ho opakovaně nahřát a potom
zkorigovat. Odlévaný dekorakryl má tvarovou "paměť" a při opakovaném nahřívání je schopen
se lehce vracet do výchozí polohy. S extrudovaným dekorakrylem je to možné pouze v tom případě,
jestliže materiál nebyl roztahován. Ochrannou folii je třeba před nahříváním nezbytně odstranit
z odlévaného dekorakrylu a je možné ji ponechat na extrudovaném.
Chování těchto materiálů při tvarování za horka je také odlišné. K deformaci odlévaného
dekorakrylu je nutno vyvinout značný tlak, extrudovaný dekorakryl se tvaruje lehce a bez zvláštního
úsilí (doporučený teplotní interval - 75-80°C (ve vakuové komoře); doba nahřívání - 3 minuty na 1
mm tloušťky materiálu). K nahřátí odlévaného dekorakrylu před tvarováním se používá zařízení, které
vytváří rovnoměrné teplotní pole, se spádem v rovině a tloušťce tabule maximálně 3°C. Odlévaný
dekorakryl se nahřívá 3-4 min/mm tloušťky na teplotu 95-100°C (ve vakuové komoře). Odlévaný
a extrudovaný dekorakryl reagují na nahřívání odlišně. U odlévaného dekorakrylu je možné
rovnoměrné smrštění maximálně 2%, které je stejné ve všech směrech (příslušně se zvětšuje tloušťka
tabule). U extrudovaného dekorakrylu - od 3 do 6 % ve směru extruze a 1-2 % v příčném směru (u
tabulí 2 m х 3 m je směrem extruze strana 3 m). Odlévaný dekorakryl snadno vydrží nestejnorodost
nahřívání o 10-15 °C (přehřáté odlévané organické sklo, na rozdíl od extrudovaného se netříští
a nepraská při deformaci), v případě s extrudovaným může rozdíl v teplotě nahřívání způsobit vznik
značných pnutí v materiálu.
K tvarování nebo ohýbání dekorativních panelů je nezbytné předem vyrobit matrici, tj. tvar,
kterého má materiál nabýt.
Potom ve vakuovém prostoru, po tepelném zpracování, umístíme materiál na matrici a dáme
mu požadovaný tvar. Necháme materiál vychladnout, požadovaný tvar zůstane zachován.
Tabulka teplot doporučovaných výrobním závodem:

Název kolekce
Classic Collection
Deluxe Collection
Light Collection

Teplota nahřívání, °C
95-100
75-80
55-70
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Doba nahřívání podle
tloušťky
Na 1 mm tloušťky 3 minuty
Na 1 mm tloušťky 3 minuty
Na 1 mm tloušťky 3 minuty
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Jestliže je nezbytné ohnout plochy tabule po přímce, je dostačující lokální nahřátí materiálu
podél osy ohybu za pomoci jednoho nebo několika rovinných topných těles, například nichromovou
strunou.
Formy (matrice a razníky) se vyrábí z různých materiálů: ze dřeva, sádry, hliníku, oceli.
Tvarování za horka je možné provádět jednoduchými způsoby, například umístit dekorakryl po nahřátí
na vypuklou nebo vydutou formu, kde svou vlastní hmotností nabude jejích obrysů. Tvarování
dekorakrylu je možné provádět také volným vtahováním ve vakuotěsné komoře a volným foukáním
stlačeným vzduchem, a to jak pomocí forem, tak i bez nich.
Aby nedošlo ke vzniku vnitřního pnutí, ochlazování musí být co nejdelší a stejnorodé.
Pro co nejlepší uchování otisknuté formy a pro vyhnutí se deformaci je nezbytné výrobek ponechat
na matrici do jeho vychladnutí na teplotu 60-70°C. Vytvarované výrobky před jejich vzájemným
působením s ředidly, barvou nebo samolepicí fólií musejí projít tepelným kondicionováním (úpravou)
za účelem snížení pnutí.

V Ostravě, dne 2. 1. 2015
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