
DOKUMENTACJA ODBIORCZA  PRODUKTU 

PANEL PROSTY Z UKŁADAEM JODEŁKOWYM 

 

Przedmiotem instrukcji użytkowania i ogólnego montażu są dekoracyjne panele ścienne, których 

płaszczyzna widoczna została oklejana fornirem z drewna dębu europejskiego w układzie jodełkowym, 

płaszczyzna niewidoczna (lewa) oklejona została papierem. Elementy wykonane na nośniku z płyty MDF o 

grubości ≠ 10 mm. 

Wymiar finalny elementu 505 x 505 x 10 [mm] 

Nazwa handlowa  serii wyrobów: ART  PARET MIRRO. 

 

Płyta MDF - wartości parametrów fizykomechanicznych , zgodnie z wymaganiami normy EN 14322 

Parametr J.m. Wymagania ogólne EN 622-1, 

Wymagania fiz.-mech. EN 622-5, Tab.3 

Badania wg 

norm 

Grubość mm >4,0 

do 

6,0 

>6,0 

do 

9,0 

>9,0 

do 

12,0 

>12,0 

do 

19,0 

>19,0 

do 

30,0 

>30,0 

do 

38,0 

 

Gęstość kg/m3 780 770 760 750 730 710 EN 323 

Wytrzymałość na zginanie N/mm2 23 23 22 20 18 17 EN 310 

Wytrzymałość na rozrywanie N/mm2 0,65 0,65 0,60 0,55 0,55 0,50 EN 319 

Moduł sprężystości w osi wzdłużnej N/mm2 2700 2700 2500 2200 2100 1900 EN 310 

Spęcznienie po 24h* % 30 17 15 12 10 8 EN 317 

Wytrzymałość na odrywanie N/mm2 >1 EN 311 

Klasa higieny  E1 / EPF-S / ED[2020] EN120 

Zawartość cząstek mineralnych* % <0,1 metoda 

spalania i 

wytrawiania 

próbki w 

kwasie 

solnym 

Wilgotność % od 4 do 11 EN 322 

Tolerancja grubości  mm +/- 0,20  +/- 0,30 EN 324-1 

Tolerancja długości i szerokości mm +/- 2 mm/m (max +/- 5mm) EN 324-1 

Odchyłka od kąta prostego mm/m 2 EN 324-2 

Odchyłka od prostoliniowości krawędzi mm/m 1,5 EN 324-2 

 

 

 



Ze względu na charakterystykę nośnika ( płyta MDF ) w produkcie finalnym mogą występować odchyłki 

wymiarów nominalnych: 

1. tolerancja po wymiarze długości i szerokości panelu +/-  0.5 mm  

2. tolerancja grubości panelu +/-  0.3 mm. 

3. tolerancja prostolinijności +/-  0.5 mm / 1m 

Rysunek ogólny. 

  

 

Panele wykonywane są w jodełkowym układzie usłojenia: 

    



Uszlachetnienie powierzchni panelu wykonano ekologicznym lakierem wodnym. 

 

1. Warunki ogólne. 

Montażu należy dokonywać w pomieszczeniach w których panują ustabilizowane warunki tj: 

 Temperatura w pomieszczeniach, gdzie znajdują się produkty powinna mieścić się w zakresie od 

17C do 35C. 

 Temperatura (nagrzanie powierzchni elementu) powyżej 50C może spowodować pękanie 

powierzchni i odklejanie forniru od rdzenia. 

 Nie wolno doprowadzać do drastycznych zmian wilgotności (czyli +/- 10% wilgotności 

pomieszczenia w ciągu doby) co może spowodować pęcznienie przy krawędziach panelu oraz 

zmiany gabarytów elementu (zarówno w kierunku wzdłużnym jak i poprzecznym). 

 Powierzchnia fornirowana, wykonana z naturalnego drewna będzie zmieniać odcień, co jest 

naturalną cechą tego materiału, zmiany te pogłębiane są na skutek promieniowania UV. Skala zmian 

zależeć będzie od stopnia promieniowania UV. Produkty fornirowane mogą różnić się pomiędzy 

poszczególnymi partiami produkcyjnymi. 

 Wilgotność względna powinna mieścić się w granicach 40% - 60% i powinna występować 

równomiernie po obu stronach płyty (od strony dekoracyjnej - widocznej i strony wewnętrznej). 

Pomieszczenia powinny być często wietrzone. 

 Należy bezwzględnie unikać kontaktu forniru z rozpuszczalnikami, amoniakiem, cieczami żrącymi 

oraz silnie barwiącymi. 

 Należy unikać kontaktu wyrobu z przedmiotami o temperaturze wyższej niż 50C oraz z wilgocią w 

miejscach połączeń i na krawędziach. Materiały drewnopochodne chłoną wilgoć na 

niezabezpieczonych powierzchniach i  krawędziach (np. w miejscach uszkodzonych mechanicznie).  

 Konserwację powierzchni fornirowanych prowadzić miękką szmatką delikatnie nasączoną wodą. 

Powierzchnię wilgotną należy bezzwłocznie wytrzeć suchą, delikatną szmatką. 

 Powierzchnie fornirowane nie mogą być narażone na kontakt z dużą ilością wody. Nadmiar wilgoci 

spowoduje  pęcznienie i rozwarstwienie  płyty, a w następstwie pękanie forniru. 

 W razie zmoczenia  wodą, należy bezzwłocznie wytrzeć element suchą szmatką nie pozostawiając na 

powierzchni wilgoci. 

 

2. Gwarancją nie będą objęte: 

 Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego, niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania, 

konserwacji i przechowywania wyrobu. 

 Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego transportu środkami nabywcy. 

 Uszkodzenia powstałe w wyniku działania czynników chemicznych i termicznych. 

 Uszkodzenia spowodowane zawilgoceniem powierzchni i krawędzi wyrobów. 

 Uszkodzenia powstałe w wyniku przekroczenia wilgotności względnej powyżej 65% i temp. 

powyżej  35˚C w pomieszczeniu oraz 50C bezpośrednio na powierzchni panelu jak i  drastycznych 

zmian wilgotności w pomieszczeniu (+/-10% wilgotności w ciągu doby) 



 Wady i uszkodzenia w wyniku których obniżono cenę wyrobu. 

 Uszkodzenia mechaniczne i obtarcia powstałe na skutek nieostrożnego użytkowania. 

 Wady i braki powstałe w wyniku niewłaściwej naprawy lub przeróbki wykonanej przez osoby lub 

zakłady nieuprawnione przez producenta. 

 Czynności obejmujące normalną konserwację wyrobu – są one prowadzone bezpośrednio przez 

konsumenta 

 Różnice w kolorach są specyfiką naturalności produktu jakim jest fornir lakierowany oraz 

odbarwienia będące wynikiem działania promieni UV (w szczególności różnice kolorystyczne 

pomiędzy poszczególnymi partiami zamówień) 

 

3. Przeglądy okresowe: 

 Warunkiem utrzymania gwarancji jest przestrzeganie instrukcji użytkowania i konserwacji ( patrz 

pkt.1). 

 Nie wymaga się przeprowadzania przeglądów okresowych. 

 

 

4. Postanowienia ogólne: 

 Wszelkie usterki i niezgodności związane z panelami należy zgłaszać niezwłocznie do Producenta. 

tj. do 24 godzin po rozpakowaniu elementów  

 Do momentu montażu przez finalnego konsumenta, składowanie elementów winno odbywać się na 

płasko, na równym podłożu, zabezpieczone przed zanieczyszczeniami zewnętrznymi np. kurzem i 

pyłem.  

5. Pakowanie wyrobów: 

 Po wyprodukowaniu następuje pakowanie gotowych paneli w karton F45 o wymiarze 550 x 

550 x 50 [mm] 

 Elementy owinięte są pianką typu flizelina 

 Cztery panele umieszczane są w jednym kartonie 

 Kartony składane są na paletę zbiorczą  

 Paczka owinięta folią stretch, 

 naroża paczki zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznym 

 Zabezpieczenie przed przesuwaniem wyrobów poprzez taśmy - bandówki plastikowe. 

 

 

    

 


