
 

 

 

 

 

СТІЛЬНИЦЯ 
 

Призначення товару: меблеве виробництво, 
оздоблення інтер’єру. 

Відомості про вміст шкідливих для здоров’я 
речовин: клас емісії  формальдегіду Е1. 

Складові частини: комбінований матеріал, 
який виготовляється методом постформінгу: 
складається з шліфованої тришарової 
деревостружкової плити класу емісії Е1, 
виготовленої згідно ДСТУ EN 312, лицева поверхня 
та передня кромка якої покрита HPL- або СPL-
пластиком, який відповідає вимогам EN 438-3, а 
також тильна крайка, балансувальний папір, 
поліуретановий герметик, клеї. 

Виготовлено: відповідно до ТУ У 20.2-
31147999-005:2007. 
Не підлягає обов’язковій сертифікації в Україні. 

Зберігати: у закритих приміщеннях при 
температурі від +5 ºС до +30ºС та відносній 
вологості повітря, що не перевищує 65%. 
           Забороняється зберігати стільницю в 
неопалюваних вологих приміщеннях або в 
приміщеннях, де виконуються будівельні роботи. 

Забороняється: використовувати для 
механічної обробки стільниці ручні пили, 
електролобзики та інші інструменти, які не надають 
необхідної частоти обертання. Використання таких 
інструментів може призвести до утворення тріщин і 
сколів пластику. 

Гарантійний строк зберігання: 5 років з дати 
продажу Виробником. 
Виробник не несе відповідальності за дефект товару 
у випадку неналежного його транспортування, 
зберігання та використання в інший спосіб, ніж це 
передбачено інструкцією з експлуатації. 

Інструкція з експлуатації: на сайті 
www.swisskrono.ua в розділі «Корисна інформація». 

Забороняється:  
1. Використовувати для очищення поверхні 
стільниці металічні щітки чи губки та миючі засоби, 
які містять абразивні частинки. 
2.   Ставити на поверхню стільниці гарячі предмети, 
температура яких перевищує 135 °С. 
3. Використовувати поверхню стільниці для 
нарізання продуктів харчування чи інших предметів, 
а також діяти на неї абразивними матеріалами. 
4.   Залишати на поверхні стільниці недопалки або 
здійснювати гасіння сигарет об поверхню стільниці. 
Стільницю не рекомендується використовувати в 
приміщеннях із високою вологістю, наприклад: 
ванни, підвіконники, сауни, басейни, тощо, а також 
за відсутності опалення. 
УВАГА: Перед початком монтування стільниці, її 
необхідно витримати в приміщені не менше однієї 
доби. 
УВАГА: Відкриті крайки стільниці  потрібно 
обов’язково обробити герметиком (клеєм-
розплавом, силіконовим герметиком) або іншим 
матеріалом, який забезпечує довготривалий захист 
від дії води та вологи. Якщо ж під час встановлення 
мийки, плити чи іншої побутової техніки герметик не 
виступив на поверхню стільниці, то це може бути 
ознакою недостатньої його кількості для якісної 
герметизації.  

Забороняється: Монтувати стільницю 
безпосередньо біля постійно холодних стін або 
джерел тепла (батареї або інші пристрої 
нагрівання). 
Монтувати газову чи електричну плиту, мийку чи 
будь-яку іншу побутову техніку безпосередньо на 
з’єднанні стільниць. 
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