Karta techniczna produktu
Panele podłogowe VIN IN

OGÓLNE
Materiał nośny

Winyl z włóknem szklanym 5 mm

Struktura

Matowa, synchroniczna struktura drewna

System montażu

Typ Click2G

Klasyfikacja (wg Normy EN649)

Domowa: 23 Komercyjna: 33

Gwarancja

Użytkowanie domowe: 15 lat Użytkowanie publiczne: 8 lat

Grubość całkowita

5 mm

Grubość warstwy ścieralnej

0,5 mm

Wymiary – długość

1410 mm

Wymiary – szerokość

220 mm

Waga całkowita

3450 g/m2

CECHY PRODUKTU

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU
Właściwość

Norma

Wynik

Wymóg

EN 434

0.08 % / 0.08 mm

<0,25% / <2 mm

Wgniecenie resztkowe

EN 433

≤ 0,10 mm

≤ 0,20 mm

Elektrostatyka

EN 1815

< 2 kV (antystatyczna)

Zgodnie z normą

Klasa palności

EN 13501

Bfl s1

Zgodnie z normą

Stabilność wymiarów / odchylenia
Rozszerzenie pod wpływem ciepła

Antypoślizgowość

EN 13893

≥ 0,30/ R10/ DS

Zgodnie z normą

Odporność na kółka krzeseł

EN 425

Odporne

Zgodnie z normą

Odporność na zużycie/ścieranie

EN 660-2

FV = 2.2 mm3 Wear group P

Zgodnie z normą

Emisja Formaldehydu

EN 717

E1 Pass

<0.08 mg/m3

Powłoka PU

TAK
INFORMACJE LOGISTYCZNE

Ilość paneli w paczce

6 sztuk

Paczka

1,861 m2

Paleta

84 paczki
PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE

Domowe
Salon



Przedpokój



Kuchnia



Łazienka (bez nadmiernej wilgotności)



Publiczne
Niewielkie sklepy



Pokoje hotelowe



Klasy w szkołach



Niewielkie biura



Korytarze



Domy towarowe



Otwarta przestrzeń biurowa



Lotniska



Wielofunkcyjne hale



www.vinin.pl

1

WARUNKI GWARANCJI
UWAGA! PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ ORAZ WARUNKAMI GWARANCJI.

1. Multi-Form Sp. z o.o. jako Gwarant udziela gwarancji na swoje produkty na terenie EU pod warunkiem, że zostaną one zamontowane zgodnie
z zamieszczoną w niniejszej karcie instrukcją montażu oraz będą użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
2. Okres gwarancji na panele winylowe Vin In:
• użytkowanie domowe 15 lat (mieszkanie),
• użytkowanie publiczne 8 lat (np. biuro).
3. Okres gwarancji liczony jest od daty sprzedaży uwidocznionej na dowodzie zakupu (fakturze).
4. Warunkiem świadczenia usług gwarancyjnych jest przedłożenie przez Kupującego w punkcie sprzedaży dowodu zakupu oraz pisemne zgłoszenie
wad. Dział reklamacji znajduje się w siedzibie Firmy Multi-Form Sp. z o.o. 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 11 tel. +48 667-998-587, +48 885-548-000,
+48 601-660-631.
5. Gwarant zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia.
W okresie gwarancji (patrz punkt 2) Gwarant zobowiązuje się wyłącznie do wymiany paneli wadliwych na wolne od wad. Żadne inne roszczenia
nie będą uwzględniane. * W przypadku braku dostępności reklamowanych paneli podłogowych na stanie magazynowym gwarant zobowiązuje
się do dostarczenia towaru o tych samych parametrach co towar reklamowany, w ilości odpowiadającej ilości towaru wadliwego albo
do wystawienia faktury korygującej i zwrotu należności za towar zawierający wady, według uznania Gwaranta.
6. Kupujący zobowiązany jest wskazać miejsce odbioru towaru. Materiał zamienny dostarczony zostanie przez Gwaranta bezpłatnie
do właściwego miejsca zakupu.
7. Zwłoka w załatwieniu reklamacji nie zachodzi, gdy oględzin, wymiany lub naprawy nie dokonano z przyczyn leżących po stronie Kupującego.
8. Oceny charakteru wady i sposobu załatwienia reklamacji dokonuje w imieniu Gwaranta jego przedstawiciel.
9. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji dotyczącej widocznej usterki jakości jest zgłoszenie jej przed montażem z jednoczesnym odstąpieniem
od czynności montażowych. Towar należy zwrócić w oryginalnych opakowaniach.
10. Gwarancja obejmuje tylko wady towaru powstałe wyłącznie z przyczyn tkwiących w towarze. Gwarancją nie są objęte:
• wyroby uszkodzone w wyniku nieprawidłowego montażu,
• asortyment ze zróżnicowanym rysunkiem, tonacja kolorystyczną, odcieniem oraz strukturą, która wynika z naturalnych właściwości, różnic
pomiędzy kolorem próbek/ilustracji w katalogu, a wyglądem rzeczywistym,
• mechaniczne uszkodzenia oraz wady zewnętrzne powstałe na skutek nieprzestrzegania prawidłowych zasad w trakcie transportu, składowania
i przechowywania wyrobów,
• przebarwienia i odkształcenia, uszkodzenia elementów powstałe przez niewłaściwe użytkowanie lub przechowanie (promienie słoneczne, wysokie
temperatury),
• wady powstałe na skutek nieprawidłowego zabezpieczenia wyrobu przez Kupującego lub osoby trzecie, w tym na czas robót budowlanych (np.
zabrudzenia zaprawą, tynkiem lub pianą; czyszczenie gruboziarnistymi środkami czyszczącymi lub agresywnymi środkami chemicznymi),
• wady powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania lub niedbalstwa Kupującego lub osób trzecich,
• wadliwe działania/zaniechania będące skutkiem zdarzeń losowych, niezależnych od Gwaranta i warunków eksploatacji (pożar, itp.),
• naturalne zużycie eksploatacyjne wyrobu,
• czynności związane z pielęgnacją, konserwacją wyrobu.
11. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o niezgodność rzeczy
sprzedanej z umową.
12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem gwarancyjnym znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i prawa polskiego.
INSTRUKCJA MONTAŻU, PRZEZNACZENIE, ZASADY UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI.

1. Panele winylowe w oryginalnym opakowaniu należy poddać aklimatyzacji (temp. powyżej 18°C) przynajmniej na 24 godziny przed planowanym
montażem.
2. Podłoże pod panele winylowe musi być suche, czyste, płaskie oraz odpowiednio wypoziomowane (wg wymogów normy, czyli max. nierówności
to 2 mm / 2 m).
3. Zalecanym podkładem pod panele winylowe jest podkład LVT 1,5 mm.
4. Panele winylowe mogą być wykorzystywane przy stosowaniu ogrzewania podłogowego z zastrzeżeniem, że podczas robót montażowych zostanie
ono wyłączone, a przy normalnym użytkowaniu paneli podłogowych temperatura ogrzewania podłogowego nie przekroczy 27°C.
5. Panele Vin In można stosować na ogrzewanie podłogowe wodne oraz elektryczne o ile grzałki będą osadzone przynajmniej 5 cm w posadzce.
6. Temperatura powietrza w trakcie montażu paneli Vin In powinna wynosić 16-22 ºC.
7. Układanie paneli podłogowych winylowych powinno odbywać się w warunkach dobrego oświetlenia celem sprawdzenia występowania ewentualnych
uszkodzeń mechanicznych lub wad produktu.
8. Panele podłogowe winylowe należy instalować od lewej strony do prawej, zaleca się układanie paneli dłuższym bokiem prostopadle
do kierunku padania światła.
9. Należy zachować odpowiednią odległość dylatacji od ścian oraz innych obiektów znajdujących się w pomieszczeniu. Dylatacja powinna wynosić
niemniej niż 8 mm.
10. Konieczne jest stosowanie dylatacji w przejściach.
11. Dylatacje nie powinny być uszczelniane za wyjątkiem sytuacji, w których panele winylowe instalowane są w pomieszczeniach o wyższej wilgotności
(np. kuchnia, łazienka).
12. Preparaty używane przy montażu powinny mieć odczyn neutralny i nie zawierać związków etylowo-butylowych oraz octanów ich składniki należy
zweryfikować z Kartą Charakterystyki Chemicznej Produktu.
13. Panele podłogowe winylowe wyposażone są w system Click2G, co pozwala na instalację paneli bez mocowania paneli do podłoża.
14. Pierwszy rząd paneli należy ułożyć wzdłuż ściany (piórem w kierunku ściany). W pierwszej kolejności łączone są ze sobą krótsze boki panelu.
Pojedynczy panel ustawiamy pod kątem 30° i ostrożnie mocujemy go do już ułożonych paneli tak, aby nie uszkodzić rogów desek. Ostatni panel
w rzędzie, jeżeli zachodzi taka potrzeba należy przyciąć na długości.
15. Przesunięcie poprzecznych łączeń paneli powinno wynosić nie mniej niż 30 cm. Kolejne rzędy należy instalować analogicznie.
16. Panele winylowe są odporne na działanie kółek krzeseł pod warunkiem, że kołka wytworzone są z tworzywa gumowego. Inne materiały używane
do produkcji kółek krzeseł takie jak tworzywa sztuczne czy metale mogą powodować zarysowania paneli zalecane w takich przypadkach jest używanie
podkładek ochronnych.
17. Montaż paneli Vin In w pomieszczeniach typu garaż, może powodować odbarwienia od opon oraz uszkodzenia mechaniczne.
18. Do pielęgnacji podłóg winylowych należy używać detergentów przeznaczonych do paneli podłogowych. Nie należy stosować detergentów
w wysokim stężeniu.
19. Wylewkę należy obowiązkowo ogrzać i wysuszyć przed montażem paneli podłogowych, aby zapobiec ewentualnemu przedostawaniu
się do nich wilgoci w okresie późniejszej eksploatacji. Należy to wykonać bez względu na porę roku.
• zwiększać codziennie temperaturę początkową instalacji grzewczej o 5ºC, aż do uzyskania maksymalnej zalecanej temperatury;
• pozostawić maksymalne ogrzewanie na okres 5 dni;
• następnie obniżać temperaturę codziennie o 5ºC, aż do osiągnięcia temperatury użytkowej.
20. W przypadku znacznego wychłodzenia pomieszczenia, w którym panele zostały już zamontowane (także przed rozpoczęciem każdego sezonu
grzewczego), temperaturę instalacji grzewczej należy zwiększać stopniowo, podnosząc ją codziennie o 5ºC, aż do uzyskania temperatury użytkowej.
Należy przy tym pamiętać, iż zgodnie z zaleceniami producenta, maksymalna temperatura powierzchni podłóg laminowanych nie powinna
przekraczać 27ºC.
21. Do klejenia paneli podłogowych Vin In zalecany jest klej Uzin (wg wskazań producenta).
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