WYROBY Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO – WARUNKI PRZECHOWYWANIA,
INSTRUKCJA MONTAŻU, WARUNKI GWARANCJI

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE
Płyty z betonu architektonicznego należy transportować na paletach, zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed wpływem czynników atmosferycznych. Nie należy
układać palet piętrowo – jedna na drugiej. Paleta może zawierać do 20 płyt o gr. 7mm, do 10
szt. płyt o gr. 18 mm, do 7 płyt o gr. 30 mm. Po dostawie zdjąć folię i zabezpieczyć przed
deszczem, wilgocią i nasłonecznieniem. Płyty należy chronić przed zarysowaniem, zdejmować
pojedynczo, nie przesuwać, uważając na narożniki. Płyty powinny być przenoszone i układane
pionowo, aby nie narazić ich na wygięcie. Płyty przechowywać osobno, w pozycji pionowej
oparte dłuższą krawędzią. W celu ograniczenia zmian występujących na powierzchni płyt
stosowanych we wnętrzach należy przechowywać je w pomieszczeniu wentylowanym o małej
wilgotności w temperaturach dodatnich +5 do +25 st. C.

MONTAŻ
Producent nie ponosi odpowiedzialności gwarancyjnej za montaż, a wszelkie instrukcje należy
traktować informacyjnie. Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowalną przez
wykwalikowane ekipy montażowe.
Płyty z betonu architektonicznego o gr. 7 i 18 mm mogą być mocowane do podłoży klejem
wysoko elastycznym klasy C2T. Firma nasza poleca do klejenia klej dwuskładnikowy SUPERFLEX
ECO produkcji KERAKOLL.
Zalecenia montażowe:





Przed montażem płyty należy pozostawić w pozycji poziomej na 2-3 dni
w pomieszczeniu przewidzianym do ułożenia w celu stabilizacji ,,parametrów” płyty,
a zwłaszcza koloru i wilgotności.
Należy zaplanować rozmieszczenie poszczególnych płyt uwzględniając porowatość
i kolorystykę.
Powierzchnia do której będą klejone płyty powinna spełniać zalecenia producenta kleju.
W przypadku podłoży nie spełniających wymagań, lub stosowania płyt grubszych niż 18
mm proponujemy mocowanie mechaniczne za pomocą kołków rozporowych zgodnie
ze wskazaniami producenta kołków lub za pomocą systemów montażowych do płyt
kamiennych.
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Płyt z betonu architektonicznego nie należy kleić na ściany pokryte gładzią gipsową,
tynkiem gipsowym czy powierzchni malowanych.
Płyt nie należy montować do powierzchniach wiotkich i niestabilnych.
Podłoża muszą być oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń (kurzu, resztek farb, itp.)
Powierzchnie do których będą przylepiane płyty należy zagruntować środkami
skutecznie zwiększającymi przyczepność podłoża.
Powierzchnię montażową należy oczyścić z nalotu tzw. ,,mleczka cementowego”
Klej należy nakładać „na grzebień” na grubość ok. 3 mm. Klejenie płyt na tzw. „placki”
może spowodować odbarwienie płyt w miejscach nałożenia kleju.
Pomiędzy klejonymi płytami z betonu architektonicznego należy pozostawić fugę
grubości 1-3 mm.
Podczas montażu należy używać czystych rękawic i często je zmieniać.
Wszelkie zabrudzenia z kleju, fugi itp. powstałe na płytach należy niezwłocznie usunąć,
nie wcierając ich w powierzchnię.
Do podłoża z płyt G-K mocowanych na stelażu dopuszcza się klejenie płyt gr. 7mm.
Ze względu na higroskopijność płyt z betonu architektonicznego zalecana jest
impregnacja powierzchniowa płyt, preparatem odpowiednim do warunków
występujących w pomieszczeniu. Impregnacja zalecana jest w przypadku układania płyt
w kuchni, łazienkach, jako obudowy kominków, elewacji. Wybór impregnatu może mieć
wpływ na zmianę kolorystyki i połysku płyt.
Płyty z Betonu Architektonicznego można docinać na miejscu za pomocą narzędzi
diamentowych, zachowując zasady BHP. Należy pamiętać o występującym w przypadku
docinania zapyleniu pomieszczenia. Otwory w płytach wykonywać przy użyciu otwornic
bez udaru.

Płyty z betonu architektonicznego można czyścić ciepłą wodą, nie należy używać agresywnych
środków czyszczących oraz preparatów zawierających substancje wybielające.
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WARUNKI GWARANCJI

GWARANCJA:
Wykonawca udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od daty zakupu wyrobu.
GWARANCJA NIE OBEJMUJE:











skutków montażu na podłożu przygotowanym niezgodnie z zaleceniami
Dystrybutora/Producenta, oraz przy użyciu kleju innego niż zalecany,
uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu, na skutek działania
Użytkownika lub Montażysty,
uszkodzeń powstałych na skutek używania agresywnych środków czyszczących lub innych
środków chemicznych wchodzących w reakcję z betonem lub impregnatem,
odbarwień i plam powstałych na materiale niezabezpieczonym,
efektów wizualnych i tolerancji wymiarowych opisanych w charakterystyce materiałów,
skutków przechowywania materiału w miejscu, w którym warunki atmosferyczne mają
bezpośredni wpływ na parametry materiału,( np. w miejscu o dużej wilgotności).
błędnie wykonanych prac montażowych, a zwłaszcza nie oczyszczenia powierzchni
montażowej z nalotu tzw. mleczka,
uszkodzeń powstałych na skutek błędów osób trzecich lub zdarzeń losowych
i atmosferycznych,
wyrobów, które zostały wcześniej zamontowane, docinane,
różnic w ilości, wielkości porów oraz rozbieżności kolorystycznych, które są cechą
charakterystyczną wyrobów.

ZGŁOSZENIE GWARANCYJNE
Zamawiający jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia reklamacji na adres mailowy firmy
biuro@beton-architektoniczny.pl w terminie 14 dni od momentu powstania usterki.
Ewentualne wady płyt należy zgłaszać przed przystąpieniem do ich montażu. Odstępstwa
wymiarowe i ich wady nie zgłoszone Producentowi przed montażem nie będą uznawane jako
wady produktu.
W terminie 14 dni od uruchomienia procedury gwarancyjnej BTB Beton Architektoniczny
Sp. z o.o. poinformuje o sposobie rozstrzygnięcia roszczeń gwarancyjnych.
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