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Va multumim pentru alegerea facuta!

CERTIFICAT DE GARANTIE  Prag Compozit pentru Spatiul de Dus

INSTRUCTIUNI DE INSTALARE, INTRETINERE SI UTILIZARE
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Pragurile  pentru spatiul de dus sunt fabricate integral in Bulgaria. Garantam calitatea inalta a materialelor componente si controlul 
precis in fiecare stadiu al procesului de productie.
5 ani garantie 
Garantia se refera (si se acorda) la materialul din care este confectionat pragul pentru Spatiul de Dus , dar nu se refera la uzarea stratului 
de suprafata datorate utilizarii neatente, necorespunzatoare si/sau necorecte a produsului, in special folosirea substantelor chimice 
pentru curatare agresive sau cu elemente abrazive.

IMPORTANT! Pentru a asigura utilizare de lungă durata și aspectul deosebit al produsului, curăţaţi suprafaţa cu apă curată și uscaţi cu 
o cârpă moale. Căderea obiectelor ascuţite sau grele poate deteriora suprafaţa produsului. Garanţia nu acoperă defectele care apar ca 
urmare a nerespectării acestor condiţii și / sau ca urmare a instalării incorecte.

Drepturile consumatorului sunt in conformitate cu prevederile OG 21/1992, legea 296/2004 si legea 449/2003, valabile pana la data 
cumpararii. Drepturile consumatorului nu sunt afectate de garantia oferita.
Prezentul certificat de garantie constituie contract între parti, conform legislatiei protectiei consumatorului in vigoare la data achizitiei.
Reclamatiile vor fi adresate vanzatorului sau distribuitorului SC FAT RO SRL
Nu se accepta reclamatii:
1.Atunci cand, la momentul reclamatiei, nu se prezinta dovada provenientei produsului împreuna cu certificatul de garantie (cu toate 
rubricile completate).
2.Atunci cand defectele sunt accidentale, se datoreaza transportului, depozitarii si manipularii defectuoase sau calamitatilor naturale.
3.In cazul nerespectarii instructiunilor de montaj, de perforare, decupare si de utilizare si întretinere a produsului, recomandate de
producator.
4.Atunci cand se incearca indepartarea defectelor de catre persoane neautorizate.
5.Atunci cand produsul nu este folosit conform destinatiei sale.

1.Cod unic de identificare a articolului si tipul acestuia: Prag pentru Spatiul de Dus din Marmura Compozit si GRANIXIT
5180, 5190, 51100, 51140, 51180, 5101100, 5101140, 5101180, 
5680, 5690, 56100, 56140, 56180, 5601100, 5601140, 5601180,
578080, 579090, 57100100, 57125125, 
588080, 589090, 58100100, 58125125

2.HOTĂRÂRE de Guvern nr. 622 din 21 aprilie 2004 republicată-actualizată privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a 
produselor pentru construcţii, aplicabilă începând cu data de 25 aprilie 2012., Articolele 1-21 .

3.Scopul utilizarii materialului pentru constructii in conformitate cu Cerintele HG 622/2004, asa cum le intelege producatorul 
-  Separarea spatiului pentru dus, la nivelul zero al baii de restul incaperii, cu scopul de a preveni scurgerea, prelingerea si inundarii 

restului incaperii/baii, separate de acest prag.
-  Montajul peste/deasupra pragului, a oricaror elemente verticale de separare a spatiului pentru dus fata de restul incaperii, cum 

sunt paravane, pereti transparenti sau nu, cabine pentru dus.
4.Nume, nume comercial sau marca comerciala inregistrata si adresa de contact al producatorului conform art. 11, cap. 5:
   FAT LTD, 4004, Plovdiv, Bulgaria, str. Bratia Bukston 138
   tel.+359 32 67 22 30, Web: www.fat-bg.com, e-mail: o�ce_bg@fat-bg.com 
5.Numele si datele de contact ale distribuitorului autorizat: 
 - Distribuitor unic autorizat in Romania: SC FAT RO SRL, Giurgiu, sos Bucuresti Bl B1/1S sc.F, ap.97.
   Service asigurat de: SC Fat Ro srl, service mobil tel.0733 125 968; o�ce_ro@fat-bg.com; tel/fax 00359 32 69 36 87
6.Numele entitatii care evaluează respectarea cerinţelor naţionale (dacă este cazul), in legatura cu Certificatele de conformitate, teste, 

raporturi etc.
-  SC FAT RO SRL 
7.Indicatorii declarati de rezistenta ale materialului de constructii /pragului pentru dus.

  

Stimati clienti,
Respectarea instructiunilor de întretinere si utilizarea recomandarilor producatorului va prelungi durata de viata si aspectul exterior  
deosebit al chiuvetei Dvs.

PRAGURI PREFABRICATE PENTRU SPATIUL DE DUS marmura compozita / granixit 

•  Reprezinta o alternativa a caditei de dus.
•  Ofera posibilitatea de a dispune de spatiul de dus dupa dorinta Dvs.
•  Prin instalarea pragului se obtine un spatiu de dus mai mare/incapator, comparativ cu o cadita de dus. 
•  Posibilitatea de montare stabila a orcarui tip de paravan. 
•  Montaj/instalare usoara doar cu adeziv pentru gresie/faianta si chit de rosturi.
•  Varietate mare de culori, modele si dimensiuni. 
•  Posibilitatea asortarii culorii pragului cu gresia si faianta spatiului de dus.
•  Prin instalarea pragului, spatiul de dus devine mult mai igienic si usor de curatat, comparativ cu curatarea zonelor adiacente caditei 

(imbinari cu silicon de exemplu) si a unei cadite de dus Compozitie: 80% pulbere de marmura, pigment si rasini poliesterice. Strat 
acoperitor chimico rezistent “GEL COAT” HIDROIZOLATIE: sugeram sa aplicati o hidroizolatie (solida sau lichida) spatiului de dus 
inaintea montarii placilor si implicit a pragului.

Rezistenta: Testele efectuate de producatorul Fat, arata ca pragurile din Marmura Compozit si Granixit, rezista la contactul cu: Acetone, 
Acid Acetic, etanol, hipoclorit de sodium, ammoniac, soda caustic, detergent, detergenit pentru baie, vopsea de par, crema de ghete, 
s.a. Rezistenta la caldura uscata este de pana la 150ºC.

Materialul: Marmura Compozita – este un material compozit care contine, in principiu, 80% pulbere de marmura naturala si rasina 
poliesterica.Stratul acoperitor al produselor este un gel sanitar transparent, rezistent la contactul cu substantele chimice.
Granixit – este un material compozit cu un continut asemanator marmurei compozit, in gelul transparent, care acopera suprafata
chiuvetei se adauga materia prima specifica, o totalitate de particule cu duritate inalta si o varietate bogata de culori. Acest adaos 
asigura produsului o rezistenta fizico-chimica mai mare.

Instructiuni de montaj/instalare:
In functie de ajustarile facute asupra pragului (lungime/colturi) si/sau a montarii paravanului/cabinei de dus este posibil sa aveti 
nevoie de urmatoarele instrumente: 

•  Flex obisnuit pentru ajustari dimensiuni/taieri. 
•  Bormasina obisnuita - gaurire pentru dibluri – daca se va monta paravan sau cabina de dus.
•  Cumpana/nivela daca panta baii este abrupta si se vor face ajustari asupra bazei pragului, pentru o nivelare corecta, si pozitionare 

corecta (dreapta ) a paravanului/cabinei. Folositi adeziv pentru gresie, umpleti cu adeziv spatiul/canalul liber de sub prag. Recoman-
dam montarea pragului direct pe sapa. Pentru scurtarea /ajustarea pragului folositi flexul (poate fi folosit oricare tip de disc de taiere). 
Important, taierea/scurtarea pragului se face pe fata utila. Nivelati pragul dupa care montati gresia, realizand panta de scurgere. In 
cazul montarii peste gresie corectati nivelul pragului prin slefuirea partii de jos (baza) a pragului cu un disc abraziv (daca este necesar). 
Nivelarea pragului este importanta pentru montarea paravanului (piesei verticale de delimitare a spatiului pentru dus). La montarea 
unui paravan sau cabine pe prag, va fi necesara gaurirea pragului in vederea introducerii diblurilor. Gaurirea se va face cu o bormasina 
normala cu viteza mica. Pragul este masiv si suporta presiuni mari. Finalizati izolarea cu chit de rosturi in culoarea dorita, sau silicon 
sanitar transparent sau colorat. Peste pragul deja montat se poate instala oricare tip de piesa verticala de delimitare a spatiului de dus 
si paravane, respectand intructiunile de montarea producatorului. Pragul decorativ FAT este prevazut sa delimiteze 
spatiului/perimetrul de sub dus si sa opreasca scurgerea apei in baie. Respectarea instructiunilor de intretinere si folosire a pragului 
prefabricat vor asigura un termen lung de folosire. Stergeti suprafata pragului prefabricat apa calda si cu o carpa moale .Pentru 
eliminarea petelor de calcar sau a altor pete, va rugam sa curatati cu un preparat tip “Anticalcar “pentru baie.Nu curatati pragul cu 
preparate pe baza de abrazivi,bureti abrazivi sau alte instrumente de curatare ascutite /abrazive si care pot deteriora suprafata 
pragului.

Atentie!: 
•  Caderea obiectelor ascutite si grele pe pe pragul decorativ pot deteriora suprafata acestuia. 

8.Caracteristicile acestui tip de “material de constructii”, adica a pragului pentru dus,mentionat in Art.1,are caracteristicile mentionate in Art.7
    Aceasta Declaratie a Caracteristicilor  referitoare la “materialul de constructii“ (pragul de dus) este emisa integral pe propria  raspun-

dere a Producatorului conform Art.4, sau a distribuitorului autorizat mentinat la Art.5 

Semnata pentru si in numele (reprezentant legal):                                                Atanas Petkov - General Manager FAT Ltd
                           
                      

 

DECLARATIE DE PERFORMANTA A MATERIALELOR DE CONSTRUCTII N: 3 / 18.05.2020

Indicator Meteoda de testare,
calculare, determinare material 

BDS EN 13310:2015 т. 5.3.

BDS EN 13310:2015 т. 5.5.

BDS EN 13310:2015 т. 5.5.

BDS EN 13310:2015 т. 5.5.

BDS EN 13310:2015 т. 5.5.

BDS EN 13310:2015 т. 5.5.

Caracteris�ci

1.   Rezistenta la caldura uscata –prezenta 
       suprafetelor deformate  
2.   Rezistenta la atacuri chimice si agenti corozivi -
       prezenta deteriorarilor permanente pe suprafata 

2.1. Acid Acetic ( CH3COOH), 10%

2.2. Hidroxid de sodiu( NaOH) 5%

2.3. Etanol (C2H5OH) 70%

2.4. Hipoclorit de sodiu (NaOCL), 5% clor activ (Cl2)

2.5. Albastru de metilen, 1% Nu apar pete sau deterioararea 
suprafetei.se curata cu apa 

BDSEN 10545-3:20183.    Absorbtia apei 0.3 %-media admisa 0.3%

Nu apar pete sau deterioararea 
suprafetei.se curata cu apa 

Nu apar pete sau deterioararea 
suprafetei.se curata cu apa 

Nu apar pete sau deterioararea 
suprafetei.se curata cu apa 

Nu apar pete sau deterioararea 
suprafetei.se curata cu apa 

Fara modi�cari


