С прага за поддушово пространство Вие получавате още:
+ Eдна АЛТЕРНАТИВА на ПОДДУШОВО КОРИТО
+ възможност да разполагате с поддушово пространство според
Вашите желания
+ Качество на материала, гарантиращо стабилен монтаж на всякакъв
вид вертикални конструкции /като форми, размери и маса/,
оформящи пространството под душа
+ Едно ново, естетическо, функционално и трайно решение за Вашата
баня независимо дали ще поставите стандартна или нестандартна
вертикална преграда за душ, или просто завеса
+ Разнообразие от цветове, форми и дължини
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Издръжливост: Изпитванията, направени от Производителя ФАТ
ЕООД, показват, че продуктите от полимермрамор с търговска марка
ФАТ са издръжливи при контакт с ацетиленова, оцетна киселина,
етанол, натриев хипохлорид, ацетон, амоняк, сода каустик,
почистващи препарати за съдове, боя за коса и обувки, кока кола,
червено вино, олио, кафе, чай и други. Тестваната издръжливост на суха
топлина е 150° С.
Материал: Полимермраморът е основно мраморно брашно / 80%/
и полиестерна смола. Покритието е прозрачен санитарен
киселинноустойчив Gel Coat.
Инструкция за монтаж:
+ Използвайте лепило за плочки, като запълните с него и кухината на
прага за постигане на по-стабилно слепване с пода.
+ Препоръчваме монтиране преди да сте залепили плочки на пода.
При необходимост от коригиране на дължината на прага можете да
ползвате ъглошлайф /не е от значение типът на режещия диск/.
Нивелирайте прага добре, след което пристъпете към залепване на
плочките, давайки наклон в необходимите посоки за правилното
оттичане на водата.
+ При монтаж върху вече завършен под коригирайте евентуалната
денивелация, формирана от наклона на пода. Точното хоризонтиране
на прага е важно за правилния монтаж и ползване на вертикалните
прегради за душове.
+ При необходимост фугирайте на съответните места с подходящ цвят.
+ При по-голяма денивелация на основата коригирайте височината на
прага в долната му част чрез шлайфане с цел осигуряване на
хоризонтална повърхност за монтаж на преградните елементи.
+ По Ваша преценка можете да поставите допълнително декоративна
лайсна за фаянс /тип вътрешен ъгъл/ от външната страна на прага.
Върху така фиксирания вече праг можете да монтирате всякакъв вид
вертикални прегради за душове, /като спазвате инструкциите на
съответния производител/ вкл. и тези, изискващи разпробиване на
основата – т.е прага/.
Инструкции за поддръжка и употреба на праг за поддушово
пространство ФАТ
Декоративния праг с търговска марка ФАТ е конструиран да служи за
отделяне на поддушовото пространство с цел спиране на изливането
на водата по пода на цялата баня. За постигане на оптималната
функционалност на продукта е необходимо той да се използва
единствено и само по предназначение.
Потребителите следва да съблюдават инструкциите за поддръжка и
употреба, предоставени от производителя, тъй като внимателното и
правилно отношение ще осигури на прага дълъг живот и добра визия.
След използване е желателно повърхността на изделието да се
подсушава, защото така се избягва появяването на варовикови
остатъци и петна. За премахване на остатъчни петна, изтъркайте
мястото с мека гъба или кърпа, ползвайки който и да е от
препоръчваните на пазара почистващи препарати на химична основа
/без абразиви/.
! Падането на тежки и/или остри предмети може да повреди изделието.
! Забранява се използването на абразиви или почистващи препарати
на абразивна основа, които водят до износване на покритието.
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