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Tehniline informatsioon ja juhised laminaadi kasutamiseks.

Kõik seeriad:

Lehti lõigates ja paigaldades tuleb tähele panna pinnastruktuuri suunda. See on
märgitud nooltega lehe tagaküljele. Peaaegu kõik tootjad soovitavad alusplaadi
taustaks kasutada sama laminaati mida pealpool. Kui soovitakse kasutada
taustalaminaati soovitame selle sobivuse testimist.

Colours & Textures:

„Colours & Textures“ seeria millerighe2 pind on matim kui tavaline millerighe.

Fiber:

Pinnamaterjali erisusest tingituna (melamiini segatud kasutatud kohvikottide
kiud) esineb lehtede väljanägemises ebakorrapärasust ja „mustust“. Ei sobi
horisontaalpindadele.

Serigrafia:

Siiditrüki tehnoloogiast tingituna võivad lehtede värvitoonid üksteisest erineda.

Perlacei ja Iridescenti: Valmistusprotsessi ja kasutatavate värvipigmentide tõttu muutub lehe värvitoon
olenevalt vaatamisnurgast ning valguse langemisest. Lehtede lõikamisel ja
tükeldamisel tuleb tähele panna, et kõrvuti asetsevate tükkide plaadi kiudude
suund oleks sama. Suund on märgitud lehe tagaküljel nooltega. Iridescenti
seeriat soovitatakse kasutada vaid vertikaalpindadel.
Metalli:

Soovitatakse kasutada vaid vertikaalpindadel. Lehtede lõikamisel ja tükeldamisel
tuleb tähele panna, et lehtede pinnastruktuuri suund oleks sama (see on
märgitud nooltega lehe tagaküljel), eriti kui soovitakse olla kindel, et näit.
kõrvuti asetsevatel millerighe pindadel ei esineks valgustusest tingitud
värvierisusi. Kehtib eriti MET1 seeria laminaatidele (873, 874 ja 877). Millerighe
ja multirighe pindasid ei või kasutada segamini kuna lehtede tehnilised
omadused on erinevad.
Kuna Metalli seeria laminaadid erinevad oma omadustelt teistest laminaatidest
soovitatakse õhukeste toodete (näit. liuguksed) puhul kasutada toote
kõverdumise välitimiseks taustapoolel sama metalliklaminaati. Abet’i valikus

leidub ka spetsiaalselt MET1 seeria vastulaminaat 796. Vastulaminaadi värvitoon
võib aga partiidest sõltuvalt olla erinev.
Silver:

Tehas soovitab lehed külmpressida. Juhul kui siiski soovitakse lehti
kuumpressida ei tohi pressitemperatuur ületada 40C. Soovitatav surve 1,5 – 2
kg/cm2. Vastukaaluks soovitatakse kasutada sama laminaati.

MetalPrint (Colours):

Kuumpressimisel temperatuurimaksimum 60C. Soovitatav surve 1-5 – 2 kg/cm2

Diafos:

Tootmisprotsessi tõttu võib esineda erisusi lehtede valgustläbilaskvuses ja
toonis. Soovitatakse vaid vertikaalpindadeks.

Printwood:

Kuna dekoratiivpinnaks on puiduspoon, on värvitoon ja puidusüü erinevad igal
lehel. Printwood pleegib päikesevalguse mõjul nagu puit. Ei sobi hästi
niisketesse ruumidesse. Juhul kui Printwoodi siiski soovitakse paigaldada
niiskesse ruumi tuleb kõik jätkukohad niiskuse eest kaitsta (silikooni, laki vms).

Stratificato:

Paigaldades Stratificato kompaktplaati seina peab kas kindlustama, et õhk
pääseb liikuma ka plaadi tagant või kinnitama plaadi nii kõvasti (silmas pidades
plaadi soojuspaisumist), et see ei saaks mingil juhul õhuniiskuse tõttu seinast
lahti painduda. Kinnitusjuhisteks vaata „Stratificato“ broshüüri.

Soft pind

Soft pinnavormi ei soovitata kasutada horisontaalpinnana kohtades kus pinnale
võiks tihti sattuda rasva, toiduõli vms. Kui seda siiski tehaaske siis tuleb pinda
regulaarselt puhastada. Plekid saab eemaldada järgnevalt: kasta pehme
puhastuslapp (näit Wettex) sooja veega. Pane puhastusvahendit, näit: Ajax,
lapile ja hõõru Ajax plekile. Lase Ajax´il plekil natuke mõjuda (kui laminaat on
väga määrdunud lase Ajaxil 10-15 minutit mõjuda). Puhasta veega ja puhta
lapiga pind ning kuivata seejärel kuiva lapiga.
Muus osas vaata Abet PRINT puhastusjuhenit.

Colorpact:

Läbivärvitud 1,2 mm paksuse Colorpact laminaadi puhul tuleb jägida järgnevat:
laminaadi koostise tõttu võib see olla tavalisest laminaadist tundlikum näit.
õhuniiskuse muutustele. Enne lehe töötlemist peaks selle aklimatiseerima ning
näiteks kruviaugud soovitatakse puurida kruvi diameetrist suuremad, et
kindlustada lehele vajadusel piisav liikumisruum.

Ülaltoodud omadused ei ole tootmisdefektid.
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