Furnérozott lemezek műszaki leírása
PERFORÁLT LEMEZEK

Az Airwood perforált falemezek előállításuk során ötvözik a hagyományos technológiát a
legmodernebb CNC technológiával.
Felhasználási területek: épületeken belül bárhol ajánlott olyan területeken, ahol szellőzést,
átláthatóságot, finom takarást, árnyékolást kell biztosítani, illetve használható bútorfront
betétekként, dekorációs belsőépítészeti elemekként és kiegészítő akusztikus elemek
gyártásához is ajánlott. Olyan helyzetekben és felületeken, ahol a felhasznált anyagok
leírásának megfelelő nedvesség és páratartalom van.

Felhasznált alapanyagok paraméterei:
Maganyag :
Vastagága furnérozottnál :
Vastagsága natúr MDF-nél:
Származási hely :
Minősége :
Natúr kivitel :
Széria furnér fajtája :
Egyedi furnér fajtája :
Egyéb furnér fajtája :
Széria furnér vastagsága :
Furnér összeillesztése :
Ragasztó :
Ragasztási technológia :
Felületi minőség :

natúr MDF vagy HDF lemez.

3 mm.
4 mm.
Európai Unió.
I. osztályú.
Natúr MDF vagy HDF (festhető).
Táblázatból választható (árjegyzék).
Táblázatból választható (árjegyzék).
Kereskedelmi forgalomban kapható furnér, kérje
ajánlatunkat.
0,5 – 0,7 mm.
Kuper szalaggal (átadásnál nem látszik semmi a kész felületen).
Foramin E 65 (kétkomponenses) főzés és vízálló.
Hőpréssel.
2 oldalas, csiszolatlan (alapkivitelben).

Felületi minőség furnérozott esetén:
A/A
mindkét oldalon csiszolatlan szín furnérozott felület,
A/B
egy oldalon csiszolatlan szín furnérozott felület, másik oldalon vak színfurnérozott felület( nem
biztos, hogy megegyezik a színfurnérozott felület fafajával),
A/C
egyoldalon színfurnérozott felület, másik oldalon ellenhúzó papír ( egyedi elképzelés)
Felületkezelés :

Az alapkivitel nincs felület kezelve.

Méretválaszték:
Hosszméret a száliránnyal párhuzamos, szélesség a szálirányra merőleges méret.
Széria méretek MDF mag esetén: Hossz
Szélesség
2060mm
925mm
2060mm
1240mm
2790mm
1030mm

Egyedi méretek MDF mag esetén: Hossz
1030mm
1390mm

Szélesség
1240mm
1030mm

Ezek a méretek szerepelnek ártáblázatainkban. Ha egyéb méretre van szüksége a maximális méret
az alapanyagok kereskedelemben kapható , hosszúsága és 1300 mm-es szélesség. Méret pontosság +
- 2 mm. A fenti táblaméreteken kívül egyedi méretű táblák és alkatrészek gyártását is vállaljuk;
kérje árajánlatunkat.

Termékek megmunkálása :
Szabása :

Faiparban használatos gépekkel és szerszámokkal, melyek
furnérozott lemez megmunkálására, szabására alkalmasak.

Csiszolás :

Faiparban használatos gépekkel és szerszámokkal, melyek
furnérozott lemez megmunkálására, csiszolására alkalmasak.
Kérjük különös figyelmet fordítson a szemcsefinomság
megválasztására. Amennyiben felület kezeli a termékünket
kérjük, tartsa be a felhasznált felületkezelő anyagok leírásában
szereplő utasításokat is a jobb végeredmény érdekében.

Felületkezelés :

Pácoknál az oldószeres pácokat ajánljuk, a vizes pácoknál
minden egyes tételnél próbapácolást kell végezni.
Lakkoknál a faiparban használatos egy, illetve kétkomponenses
oldószeres lakkokat ajánljuk.
Próbalakkozás után a vizes lakkok is használhatóak.
Festés esetén elsősorban a faiparban használatos egy, illetve
kétkomponenses felületkezelő anyagokat ajánljuk, de a
keményebb fedőréteg elérése érdekében akár az autóipari
festékeket is használhatják.
Bármelyik felületkezelő anyagot használják, külön figyelmet kell
fordítani a perforációk éleinek kifújására.
Igény szerinti felületkezelést is tudunk vállalni, kérje
árajánlatunkat!

Tárolás :

Száraz helyen a furnérozott lapokat naptól védve, lehetőség
szerint az élén, vagy úgy fektetve, hogy ne hajoljon meg, illetve
mozgatásnál ne csúsztassák egymáson.

Felelősségvállalás :
A fentiekben leírtaktól eltérő feldolgozásból, tárolásból, szállításból, eredő hibákért, sérülésekért
felelősséget nem tudunk vállalni. Mivel a fa természetes képződmény ezért egy fafajon (táblán) belül
előfordulhat, szín- illetve rajzolat eltérés. A termék átvételekor a sérülésmentességet kérjük, mindig
ellenőrizzék, mert az átvett anyagokért felelősséget nem tudunk vállalni.
Szállítási feltételek:
Széria szállítása esetén szállítás 7 munkanap vagy azonnal elvihető, rendelés esetén 12
munkanap a gyártás.
Áraink pomázi telephelyünkön történő átvételi árak.
Kiszállításra egyedi árat tudunk adni.
Az egyedi fafajokra 1 munkanapon belül rendelés visszaigazolást küldünk, melyben a pontos
határidőt megjelöljük.

AIRWOOD Team

