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Інструкція з експлуатації ЛДСП ТОВ “Свісс Кроно”
Ламінована ДСП виготовлена з деревностружкової плити, яка покрита декоративними
паперовими плівками, що просочені меламіновими смолами.
Плити деревностружкові ламіновані (ЛДСП) виробництва ТОВ “Свісс Кроно” виготовлені
згідно з ТУ У 20.2-31147999.003-2002. Плита-основа ДСП шліфована виготовлена згідно з
ДСТУ EN 312. Сфера застосування даного матеріалу різноманітна. Так, плити ламінованого ДСП
можуть використовуватися для облаштування внутрішньої частини будинку, створення корпусних,
кухонних або офісних меблів і для створення інших корисних елементів інтер'єру. Окрім того,
плити виробництва ТОВ “Свісс Кроно” мають клас емісії за формальдегідом Е1, що дає змогу
використовувати ЛДСП для виготовлення меблевої продукції в житлових будинках, гуртожитках,
дошкільних навчальних закладах, дитячих закладах оздоровлення, загальноосвітніх, професійнотехнічних, вищих навчальних закладах, закладах охорони здоров’я, будинках-інтернатах, готелях,
службових приміщеннях із постійним перебуванням персоналу, тощо. Клас емісії за
формальдегідом Е1 підтверджено сертифікатом європейської лабораторії Fraunhofer Institute for
Wood Research Wilhelm-Klauditz-Institut (Брауншвайг, Німеччина). ЛДСП повністю відповідають
вимогам діючого санітарного законодавства України, що підтверджено Висновком державної
санітарно-епідеміологічної експертизи. За радіаційними показниками ЛДСП може реалізуватися
без обмежень, що підтверджено Сертифікатом на вміст радіоактивних речовин.
Усі сертифікати Ви можете завантажити на сайті www.swisskrono.com.

Транспортування та зберігання ЛДСП
ЛДСП можна транспортувати автомобільним і залізничним транспортом, з обов’язковим
використання захисного тенту. Розсування ЛДСП під час транспортування може призвести до
механічного їх пошкодження. Тому плити необхідно закріпляти так, щоб не відбувалося їх
зміщення як у межах палети, так і у межах контейнера, причепа або вагона. Необхідно
забезпечити захист від пошкодження: канатами, стропами та іншими кріпильними елементами.
Щоб не пошкодити крайки плити, під час закріплення стоп обов’язково потрібно підкладати
пластикові кутники.
УВАГА: Під час транспортування необхідно захищати ЛДСП від дії вологи, атмосферних
опадів тощо. ЛДСП необхідно зберігати в закритих складах із рівномірним мікрокліматом при
температурі +5- +40⁰С, вологості не більше 65%. . Склади повинні бути обладнані належною
вентиляцією.
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ЛДСП необхідно зберігати у горизонтальному положенні на підкладкових брусках (рис. 1)
в такий спосіб, щоб не піддавати плиту забрудненню, впливу вологи чи механічним
пошкодженням. Підкладкові бруски необхідно встановлювати в напрямку малої осі плити, палети
повинні зберігатися з розміщенням підкладкових брусків в одній вертикальній лінії. Підкладкові
бруски повинні бути однієї товщини. Довжина підкладкових брусків повинна відповідати ширині
плит.

Риc. 1. Розташування ЛДСП під час зберігання

ЛДСП також можна зберігати на
стелажах (рис. 2). Відстань між опорами не
повинна перевищувати 600 мм.

Рис. 2. Зберігання ЛДСП на стелажах
Невелику кількість плит можна
зберігати у вертикальному стані на стійках.
Кут нахилу стійок повинен бути не менший
за 10о. Необхідно щоб довша сторона ЛДСП
знаходилася на стійці.
Під час перенесення вручну,
ЛДСП необхідно розташовувати листи у
вертикальному положенні (на ребро), для
уникнення її прогину.
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Рис. 3. Вертикальне збереження ЛДСП
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Для збереження формостабільності ЛДСП під час транспортування та зберігання необхідно
уникати близькості до нагрівальних пристроїв або інших джерел тепла; прямої дії сонячного
проміння та нерівномірних кліматичних умов з підвищеною вологістю.

Необхідно мінімізувати тертя або
переміщення лицевих сторін між собою під
час
використання,
зберігання
та
транспортування
ЛДСП.
Під
час
перескладання ЛДСП з їх поверхні
необхідно
видалити
пил
і
інші
мікрочастинки, що можуть призвести до
пошкодження декоративної поверхні.

Перед початком використання ЛДСП
необхідно витримати в приміщенні з
умовами схожими до умов подальшої
експлуатації впродовж не менше, ніж 1
доби.
Рис. 5. Акліматизація ЛДСП
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