Gwarancja i reklamacje
Producent udziela 60 miesięcznej gwarancji na fronty meblowe, która obejmuje:
- wady powłoki akrylowej wynikające z niewłaściwego połączenia MDF z matą akrylową
- pęcherze powietrza
- nierówności powierzchni frontu
- odklejające się obrzeże
Przestrzegamy przed bezwzględnym zastosowaniem się do instrukcji, jak również przekazaniem instrukcji użytkowania klientowi
końcowemu. Front akrylowy nie ma właściwości szkła, stąd konieczność zapoznania się z instrukcją użytkowania.
Bardzo ważne jest również, aby po usunięciu folii ochronnej front natychmiast zakonserwować mleczkiem, bądź poddać tygodniowemu
sezonowaniu do czasu utwardzenia powierzchni.
Zwracamy również uwagę, że fronty akrylowe podobnie jak fronty lakierowane, przy nieostrożnym użytkowaniu dają się zarysować.
Małe, niegłębokie rysy dają się usunąć. Gwarancja nie obejmuje wad związanych z niewłaściwym użytkowaniem frontów oraz
uszkodzeń powstałych w transporcie, nie z winy producenta.
W przypadku uszkodzenia powierzchni frontu prosimy o kontakt w celu ustalenia możliwej pomocy.

Instrukcja użytkowania frontów firmy Aquafront
Jesteśmy jedynym producentem płyt i frontów AQUAAKRYL. Pragniemy zwrócić Państwa szczególną uwagę na fakt, iż lewa strona
naszej płyty AQUAAKRYL jest laminowana, co stanowi idealną siłę przeciwprężną dla prawej strony, pokrytej matą akrylową. Produkt
finalny (front meblowy) dzięki zastosowaniu laminatu na lewej stronie płyty oraz użyciu przy produkcji najlepszych klejów
poliuretanowych jest WODOODPORNY. Krawędzie frontu meblowego zostają zamknięte obrzeżem ABS. Dzięki zastosowaniu akrylu,
powierzchnia frontu osiąga połysk przekraczający wartość 80 Glossów (efekt porównywalny do lustra).
Powierzchnia frontu jest odporna na działanie promieniowania UV, a kolorystyka jest w pełni powtarzalna. Gotowe fronty dostarczane
są zawsze z folią ochronną. Pozwala to uniknąć uszkodzeń powierzchni w transporcie, jak również w trakcie prac montażowych.
Zachęcamy również do składania zamówień na płyty oraz fronty AQUAAKRYL ULTRA z fabrycznie utwardzoną matą akrylową, co
zwiększa odporność na zarysowania, a powierzchnia nie wymaga procesu utwardzania (nie występuje w kolorze bieli arktycznej, wanilii
i lustra).
UWAGA: Fronty firmy Aquafront przed dalszą obróbką, należy przechowywać w pomieszczeniach suchych o temperaturze od 15
stopni do 25 stopni Celsjusza.
Po ściągnięciu folii ochronnej, front meblowy podaje się procesowi sezonowania-okres ten wynosi ok.7dni (w tym okresie
powierzchnia frontu jest jeszcze miękka i łatwo daje się zarysować). Na warstwie zewnętrznej akrylu znajdują się jeszcze śladowe
ilości środka rozpuszczającego z folii ochronnej, które muszą odparować. Oprócz tego, w wyniku działania wilgoci-higroskopijna
warstwa akrylu utwardza się, przez co front meblowy staje się odporniejszy na zarysowania.
Proces sezonowania frontów można przyspieszyć i skrócić do 1 dnia, stosując po zdjęciu folii ochronnej mleczko polerskie Superpolish.

Sposób użycia mleczka:
Nanosimy mleczko na fronty pozwalając mu wsiąknąć w powierzchnię i następnie polerujemy powierzchnię miękka ściereczką. Podobny
efekt (chociaż nie trwały) uzyskamy przecierając fronty miękka ściereczką nasączoną roztworem wody i mydła (1% mydła). Użycie
mleczka Superpolish sprawia, że powierzchnia frontu będzie dwukrotnie bardziej twarda i odporna na zarysowania.
Zabrania się stosowania następujących środków czyszczących:
- mleczka typu Cif
- octu
- środków do czyszczenia mebli zawierających wosk
- środków do czyszczenia okien

UWAGA!
Zastrzegamy sobie prawo wystąpienia do 3 punktów skazowych na całej płycie akrylowej.

