
                                                                  Шпонований матеріал 

Правила догляду за готовою продукцією зі шпонованого матеріалу: 

─ Використовувати теплоізоляційну підставку під гарячі предмети. 

─ Оберігати від зіткнень з твердими та важкими предметами. 

─ Витирати пил тільки сухою і м'якою тканиною. 

─ Мити шпоновані деталі можна мильним розчином або спеціальними засобами для догляду.  
Обов'язково після цього протерти поверхню м'якою, сухою тканиною. 

─ Шпоновані матеріали повинні експлуатуватися при температурі від +10 до +25 градусів за 
Цельсієм і вологості 40-55%. 

─ Шпонований матеріал потрібно оберігати від прямих сонячних променів, щоб уникнути змін 
кольору і деформації деталей. 
 

                                  Знаєш правила – доглядаєш правильно! 
Важливо! 
Рекомендації по переміщенню матеріалу. 
 
Якщо є велика різниця в температурі (більше ніж 10 градусів) і вологості (більше ніж 10%) між 
зовнішнім середовищем і приміщенням (температура приміщення повинна бути від 15 до 23 градусів з 
вологістю не більше 55%), де буде оброблятися матеріал, матеріал повинен пройти акліматизацію. 
Для цього при його отриманні потрібно, щоб він добу пролежав в упаковці на рівній горизонтальній 
поверхні. 
Матеріал повинен проходити акліматизацію мінімум 24 години, після цього можна розпаковувати 

упаковку і розпочинати роботу з ним. Для цього при його отриманні потрібно, щоб він добу 
пролежав в упаковці на рівній горизонтальній поверхні. Матеріал повинен проходити 
акліматизацію 12-24 години, після цього можна розпаковувати упаковку і розпочинати роботу з ним. 
 

         Рекламацією не являється: 

─ зміна відтінку деталі  або блиску лаку з часом (це явище являється природнім для дерева); 

─ відмінність відтінку від готової деталі та взірцем з вітрини (оскільки не існує в природі 
однакового відтінку дерев; один відтінок лаку, бейцу може по різному відображатись на 
деталі); 

─ відмінність текстури від готової деталі та взірцем з вітрини (не існую двох однакових дерев 
по структурі та візерунками сучків); 

─ характерні властивості породи дерева, такі як структура, здорові сучки, вкраплення, цятки, 
наявність ламелей з різною спрямованістю волокон і т.д.; 

─ натуральні "дефекти" спеціально використані у виробі, про які замовник був 
поінформований заздалегідь (напр. великі сучки); 

─ відсутність безперервності структури шпону між окремими фасадами; 

─ натуральні тріщини на шпоні як наслідок його специфіки, які оброблені механічно, не 
являється дефектом; 

─ нерівномірна структура деревини; 

─ натуральна різниця у відтінках шпону для окремих фасадів і панелей; 

─ наявність, на плиті або деталі, не прошліфованій – папіру гумінки для шпону; 

─ різниця у кольорі, текстурі в деталях – котрі виготовлені з готових плит, від виробника 
Ескада-М, це номенклатури: 
 
61055 - МДФ Дуб Бизнес/ Дуб Бизнес Эскада 19 тол. 
61058 - МДФ Дуб Мебельный\Дуб Мебельный Эскада 19 тол. 
61060 - Столярная плита Дуб Мебельный/ Дуб Мебельный Эскада (толщ.19) 2500х1250 
61062 - Столярная плита Дуб Мебельный/ Дуб Мебельный Эскада (толщ.38) 2100Х900 

 


