FDV 04
PRODUKT: FIBO KITCHEN BOARD
DEKOR:........................................................................
INKÖPSDATUM OCH ORDER:.............................................
ANVÄNDAT FOGMASSA:...................................................
MÅTT: 10,2x580x600 mm med Aqualock (klicklås som standard)

Produktbeskrivning

Fibo Kitchen Board-kollektionen är baserat på 7-lagers kryssfanér (plywood). Framsidan är täckt med ett 0,6-1,0 mm tjockt högtryckslaminat, och baksidan av ett
0,24–0,4 mm tjockt balanserat laminat.
Väggskivornas densitet är ca 790 kg/m3, och bruttotjockleken är 10,2 mm ± 0,4 mm.
Skivorna har Aqualock-klicklås på långsidorna. Nettobredden är 600 mm. Med klicklås
är breddmåttet 620 mm. Väggskivornas kortändar är vinkelrätt kapade. Standardlängden är 580 mm, men dekorerna finns även med 2 400 mm längd.
Bakom elspis, kamin och där Kitchen Board exponeras för vattenspill ska fogmassa, till
exempel Fibo Seal, alltid användas i skarvar. Om elspisen avger en temperatur högre
än 80 grader mot bakomliggande vägg ska en temperaturbeständig skiva monteras
framför Fibo Kitchen Board. Höga temperaturer påverkar dekorens färg och glas.

Rengöring Kitchen Board

För normal rengöring används ett alkaliskt till neutralt diskmedel (pH 7–9) och ljummet vatten. Detta gäller både skivytor, profiler och fogmassa. Använd inte rengöringsmedel som innehåller vinäger. Om ett klorbaserat medel används måste det sköljas
bort med ljummet vatten inom 30 minuter. För normal rengöring rekommenderas ett
pH-neutralt diskmedel. Efter slutförd montering kan rester av Fibo Wipes finnas kvar
på skivorna. Detta är ett fettskikt som kan avlägsnas med tvål/diskmedel och vatten.
Detta bör göras inom två veckor efter slutförd montering.
För dekorer med djup struktur rekommenderas rengöring med en luddfri trasa. För
fläckborttagning kan en melaminsvamp och tvättmedel användas. Detta gäller speciellt strukturer såsom Cement (C) och Gemstone (GEM).

Garanti

Se fibo.se för garantivillkor, eller skicka en förfrågan till info@fibosystem.com
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