Vážená paní, vážený pane,
který vyrábíme v té nejvyšší kvalitě a za důsledné kontroly,
těší nás, že náš Graftazit® – kuchyňský, interiérový a exteriérový obklad,
bude dělat radost právě Vám a zpříjemní atmosféru Vašeho domova.
Srdečně Vám za koupi a Vaší důvěru děkujeme.
jediný český výrobce těchto originálních tisků fotografické
Technologie tisku Graftazitu® je naprosto unikátní a v České republice jsme
které jsou vyráběny potiskem papíru, folie či plastového
kvality. Rozdíl oproti běžně dostupným produktům tohoto charakteru,
extrémního tiskového rozlišení vysoce odolnými UV barvami
plátna a následným přilepením na různorodé podložky, je přímý potisk
, za důsledné kontroly kvality.
na Graftazit®, který je tvořen hliníkovými pláty a polyethylenovým jádrem
jeho použití.
Graftazit® je lakovaný matným lakem pro dostatečnou odolnost pro účel
barvostálý v interiéru i exteriéru a odolný vůči tepelným
je
obklad
Tento způsob tisku a výrobních postupů zaručuje, že právě Váš
vlivům způsobujícím rozpínání a kroucení materiálu.
Ale hlavně, je krásný!

Pevně věříme, že budete s naší prací spokojena/spokojen a stane se součástí
pracovního prostředí.

Vašeho útulného domova, či Vám přinese pohodu do
Váš tým výroby Graftazitu®

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze.
Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
Váš obklad Graftazit® je určen především do interiéru, ale je možné i bezproblémové použití v exteriérech.
Návod na instalaci je samostatná příloha tohoto návodu k obsluze.

ÚDRŽBA:

Graftazit® nepotřebuje žádnou zvláštní údržbu. Při běžném čištění ho nemohou běžné čistící prostředky poškodit.
Pro čištění doporučujeme jarovou vodu (max. 3 kapky na 1 litr vody) a následné utření jemným vlhkým hadříkem.
POZOR!: Nikdy nepoužívejte k čištění ředidla, aceton, přípravky s obsahem chlóru, alkoholu a hrubý povrch houbičky či jiné abrazivní
čistící prostředky. Intenzivní čištění na jednom místě může způsobit změnu lesklosti povrchu oproti zbytku obkladu.
V žádném případě takto čistit obklad nedoporučujeme.
Dávejte pozor při manipulaci s ostrými či těžkými předměty v okolí obkladu. Mohlo by dojít k poškození výrobku.
Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou
poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.
Obalový materiál:
Obalové materiály výrobku (K.č. 200101 viz. vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.) likvidujte jako směsný komunální odpad. Použitý papírový
obal odevzdejte do odděleného sběru.
Společnost Grafta Consulting s.r.o. je registrována u společnosti EKO-KOM, a.s. pro povinnost zajištění zpětného odběru a využití
odpadů z obalů, čímž plní zákonnou povinnost dle Zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a jeho novelizacích.
Děkujeme Vám za důvěru v tento výrobek. Věříme, že s ním budete maximálně spokojeni. Jestliže jste se rozhodli zakoupit některý
výrobek z naší nabídky, dovolujeme si Vás upozornit na několik skutečností:
• Při vybírání výrobku pečlivě zvažte, jaké vlastnosti požadujete. Pokud Vám nebude výrobek v budoucnu vyhovovat, není tato
skutečnost důvodem k reklamaci.
• Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený návod a důsledně se jím řiďte.
• Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců.
• Všechny doklady o koupi a o případných opravách Vašeho výrobku pečlivě uschovejte po dobu 3 let pro poskytnutí maximálně
kvalitního záručního a pozáručního servisu.
Na obklad Graftazit® poskytujeme záruku po dobu 60 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka se vztahuje na závady
způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu.
Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým
poškozením (např. při přepravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze, neodvratnou událostí
(např.živelná pohroma), a také v případě úprav nebo oprav provedených osobami, jež k tomuto zákroku nemají oprávnění. Výrobky
jsou určeny pro použití v domácnosti. Při použití jiným způsobem nemůže být záruka uplatněna.
V případě reklamace se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, nebo na celostátního nositele servisu, firmu Grafta Consulting s.r.o.
Při reklamaci je potřeba doložit doklad o koupi výrobku. V případě nerespektování těchto zásad nemůžeme uznat případnou reklamaci.
Tvůrcem tohoto návodu je společnost Grafta Consulting s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Grafta Consulting s.r.o.
Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!
© Copyright Grafta Consulting s. r. o. 160210/DU
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1.
1. Opatrně vybalte z obalu Váš nový Graftazitový
obklad. Dávejte velký pozor a nepoužívejte k otevírání
nůž či jiný ostrý předmět. Ideální jsou nůžky
s kulatými konci.

3.
3. V určitých případech je potřeba demontovat
kuchyňskou baterii, aby se dal obklad instalovat.
Pokud je to i Váš případ, uzavřete vodu
a demontujte ji.

2.
2. S Graftazitem manipulujte vždy minimálně ve dvou
lidech, aby nedošlo k nechtěnému poškození.

4.
4. Demontujte těsnění podél pracovní desky. Ve
většině případech je pouze nacvaknuté na úchytech.
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5.
5. Pokud je na zdi elektroinstalace, je potřeba
vypnout příslušné elektrické jističe v pojistkové skříni
a demontovat kryty zásuvek a vypínačů.
! UPOZORNĚNÍ !
Demontáž a následnou montáž elektorinstalace
smí provádět pouze odpovědná osoba s příslušnou
odbornou způsobilostí.

6.
6. Vyjměte obklad z obalu a po sejmutí krytu a vložky
elektroinstalace proveďte zkoušku přiložením na
své místo. Pokud perfektně padne, máte polovinu
instalace za sebou. V případě, že je potřeba obklad
v některém místě nepatrně zmenšit, opilujte ho
pilníkem na kov. Zkoušku a úpravu opakujte,
dokud obklad nesedí jak má.

LEPID

LO

7.
7. Po úspěšném zvládnutí předchozího bodu položte
Graftazit® pohledovou stranou k zemi. Dejte pozor
na nechtěné poškození potisku. Ideální je obklad
pokládat na pěnovou ochranu dodávanou v balení.

8.
8. Naneste vysokopevnostní lepidlo na bázi
MS polymerů (výhradně lepidlo Mamut Glue High Tack
od společnosti DenBraven). Lepidlo nanášejte
dle obrázku ve vzdálenostech cca 5 cm od sebe.
POZOR!
Pokud nebude použit uvedený typ lepidla či nebude
dodrženo nanesení dostatečné hustoty bodů lepidla,
dojde k instalaci v rozporu s platným návodem!
Pracujte rychle, nenechte lepidlo dlouho zasychat.
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9.
9. Graftazit zdvihněte a umístěte na místo
v kuchyňské lince, přesně tak, jak byla
provedena zkouška.

M1

10.
10. Obklad přitlačte a vystřeďte.
V případě rohového napojení obkladů, přitláčejte,
jak je znázorněno na obrázku M1.

Při instalaci
si alespoň 200 mm od
rohu nepřitlačujte příliš
na lepidlo, a až po usazení
druhé desky jemně
přitláčejte a dorovnejte
k sobě. Mezi dvěma obklady
nesmí vzniknout
mezera.

Na první desku,
kterou usadíte, nalepte
maskovací (papírovou)
pásku, která zamezí
škrábancům při
usazování druhé
desky.

V případě potřeby
odtažení obkladu od
zdi použijte přísavky,
které jsou určeny pro
manipulaci se sklem.
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11.
11. Naneste utěsňovací tmel (výhradně NEUTRÁLNÍ
SILIKON OXIM od společnosti DenBraven) do mezery
mezi Graftazitem a spodní hranu Graftazitu.
Přebytečný tmel odstraňte profesionální stěrkou
na silikonové tmely. Použitím přípravku Finisher,
od společnosti DenBraven, předejdete nežádoucímu
rozmazání tmelu do stran.
POZOR!
Pokud nebude použit uvedený typ utěsňovacího tmelu,
dojde k instalaci v rozporu s platným návodem!

13.
13. Gratulujeme!
Po zaschnutí lepidla a silikonu můžete začít Váš
Graftazit plně využívat a žít v krásnějším prostředí.
Přejeme Vám, ať Vás Graftazitový obklad každý den
těší a dobře Vám slouží.

4/4

12.
12. Po 72 hodinách je možné přimontovat zpět těsnící
lišty, vložky a kryty elektroinstalace.

