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INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA WYROBU CONCREATE INTERIOR
1. Opis produktu
a) Płyty fibro – betonowe concreate stosuje się jako okładzinę ścian wewnętrznych.
b) Płyty te wzmocnione są dodatkowo włóknem polipropylenowym.
c) Skład: kruszywo, cement, włókna polipropylenowe, plastyfikatory
d) Waga: format 1193mm x 595mm x 20mm to ok. 32 kg.
2. Magazynowanie i transport
a) Płyty fibro-betonowe concreate powinny być układane na paletach, przekładane styropianem, spinane
taśmą i owijane folią strecz.
b) Płyty fibro-betonowe należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych.
c) Płyty należy chronić przed wpływem czynników atmosferycznych.
c) Płyty należy przechowywać w temperaturze powyżej 0°C.
d) Płyty fibro-betonowe można przewozić samochodami lub wagonami kolejowymi.
e) Płyty po dostawie należy ułożyć na równej poziomej powierzchni.
f) Należy rozciąć taśmę spinającą płyty na palecie.
3. Identyfikacja zagrożeń
a) Zagrożenie ogólne – stosowanie wyrobu nie powoduje zagrożeń. Wyrób niepalny, nie ulega rozkładowi przy
stosowaniu zgodnie z przeznaczeniem, nie podlega niebezpiecznym reakcjom.
b) Zagrożenie toksykologiczne – nie występuje.
c) Zagrożenie ekologiczne – nie zachodzi przy zagospodarowaniu odpadów związanych ze stosowaniem
wyrobu w sposób zgodny z wymogami prawa.
4. Substancje niebezpieczne
a) wyrób nie zawiera substancji niebezpiecznych, o których mowa w art. 31 oraz art. 33 rozporządzenia
REACH.
b) Wyrób nie zawiera innych zidentyfikowanych substancji niebezpiecznych.
5. Warunki użytkowania
a) Płyty są przeznaczone do montażu wewnętrznego.
b) Płyty fibro-betonowe concreate po dostarczeniu na budowę, należy pozostawić poziomo w opakowaniu,
w pomieszczeniu, w którym będzie odbywał się montaż, na okres min. 48 godzin.
c) Koniecznym warunkiem prawidłowego użytkowania płyt jest ich impregnacja środkiem głęboko
penetrującym.
d) Kilka do kilkunastu dni po montażu płyt (po całkowitym wyschnięciu impregnatu) na materiale mogą
wystąpić smugi. Jest to naturalne zjawisko dla zaimpregnowanych środkiem hydrofobowym płyt betonowych.
Smugi należy usunąć za pomocą suchej ściereczki z mikro-fibry lub ściereczki z mikro-fibry/gąbki i wody. Do
czyszczenia płyt concreate nie należy stosować detergentów.
e) Wyrób stosować zgodnie z przeznaczeniem określonym przez producenta lub zgodnie z przeznaczaniem
określonym według normy wyrobu.
6. Uwagi dodatkowe
a)Płyty concreate to materiał surowy, którego ewentualne niedociągnięcia nie są wadą produktu. Możliwe są
różnice w ilości oraz wielkości otworów oraz rozbieżności kolorystyczne oraz wahania wielkościowe co jest
charakterystyczne dla materiałów produkowanych z betonu architektonicznego.
b) W przypadku opcji dostawy towaru przez firmę kurierską obowiązkiem klienta jest sprawdzenie stanu
zawartości przesyłki. W razie jakichkolwiek uszkodzeń należy przygotować protokół oraz dokumentację
fotograficzną w obecności kuriera. Jest to warunkiem zgłoszenia reklamacji.
Dokładniejsze informacje w karcie katalogowej wyrobu dostępnej na stronie: www.concreate.pl
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Concreate s.a. z siedzibą w Krakowie informuje, że płyty concreate wzmocnione włóknem polipropylenowym
to gotowe prefabrykowane elementy stosowane w obiektach mieszkalnych oraz w obiektach użyteczności
publicznej jako okładzina ścian zewnętrznych, ścian wewnętrznych, fasad oraz elewacji. Płyty betonowe
concreate posiadają wszelkie niezbędne atesty i certyfikaty jakości oraz został poddane badaniom
określającym ich odpowiednie parametry użytkowe, wyłącznie jako materiały z przeznaczeniem do montażu
na ścianach.
Płyty concreate powinny być użytkowane jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem.
Concreate s.a. informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Klienta z płyt concreate
w sposób niezgodny z wyżej opisanym przeznaczeniem produktu. W takim przypadku concreate s.a. nie
ponosi również odpowiedzialności za sposób montażu płyt przez Klienta. Płyty concreate nie posiadają
atestów, certyfikatów ani wyników badań, w zakresie ich zastosowania w innych celach, aniżeli opisane
powyżej.
Wszelkie inne sposoby wykorzystania płyt concreate są wyłącznie samodzielną decyzją Klienta, za którą
wyłącznie Klient ponosi odpowiedzialność. Wszelkie ewentualne uszkodzenia płyt concreate, powstałe w
wyniku wykorzystania płyt niezgodnie z ich przeznaczeniem, nie mogą stanowić podstawy do zgłaszania
jakichkolwiek roszczeń względem concreate s.a.
Szczegółowe informacje dotyczące właściwości produktu oraz sposobów montażu określone są w Karcie
produktu,
udostępnianej
każdorazowo
Klientowi,
jak
również
dostępne
pod adresem:
http://www.concreate.pl/download.
W razie szczegółowych pytań prosimy o kontakt z działem technicznym pod nr: 784 979 363
W załączeniu: Karta produktu.
Oświadczam, że decydując się na złożenie zamówienia zapoznałem się z powyższą informacją, jest ona dla
mnie w całości zrozumiała i jasna, oraz mam świadomość konsekwencji prawnych wynikających
z wykorzystania płyt concreate niezgodnie z ich przeznaczeniem.
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