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 Instrucțiunile consumatorului

Panourile de placaj trebuiesc depozitate în locuri uscate acoperite, de pe sol pe
traverse nu mai mult de 5 (cinci) paleții unul peste altul.
Fețele panoului trebuie protejate împotriva oricăror daune mecanice / șocuri.
Panourile ar trebui mânuite cu atenție în așa fel încât fețele sau marginile să nu
fie deteriorate.
Tăierea și prelucrarea panelurilor trebuie făcute cu unelte potrivite și cu grijă
pentru a evita deteriorarea suprafeței panoului.
Toate marginile proaspăt tăiate trebuiesc sigilate cu vopsea rezistentă la apă
pentru a evita infiltrarea apei.
Toate suprafețele prelucrate trebuiesc sigilate cu vopsea rezistentă la apă pentru
a evita umflăturile.
Înainte de a folosi panouri cu film, uleiul de cofrare (ex. Decofrol) trebuie
pulverizat pe întreaga suprafață a filmului pentru a proteja suprafața și pentru o
îndepărtare mai ușoară a panoului după turnarea betonului.
Imediat după folosirea panoului cu film pentru turnarea betonului, toate panourile
ar trebui curățate cu grijă cu ulei de cofrare și perie rigidă sau rășină de foioase
pentru a îndepărta orice urmă de beton care ar putea cauza suprafeței filmului.
Nu folosiți perie de sârmă sau metal ascuțit pentru a depărta beton întărit.
După curățare și reparare, panoul cu film trebuie depozitat într-un loc uscat și
acoperit, de pe sol, pe bare transversale, până la următoarea folosire.
Panourile de cofraj încadrate ar trebui să fie stivuite alternativ față în față ți spate
în spate pentru a evita deteriorarea prin șuruburi.
Dacă panourile sunt ude, nu le lăsați să se usuce prea repede.
Pentru rezultate mai bune de cofrare, vă recomandăm să fie folosite pentru
structura de cofraje, doar special concepute cu elemente de montare.
Bazându-ne pe experiență, vă recomandăm aplicarea placajului care este o
garanție pentru o utilizare sigură în condiții de încărcare maximă în industria
construcțiilor.
Cu condiția ca toate cele de mai sus din instrucțiunile consumatorului să
fien îndeplinite, placajul cu film de la Romply Merops poate fi folosit de 15 –
20 de ori.


