GARANTIECERTIFICAAT
PLAFONDPANELEN
Gefeliciteerd met uw aankoop van KS-panelen®! KS-panelen® worden met zorg vervaardigd van de
beste materialen. Mochten er zich desondanks binnen 10 jaar na aankoopdatum materiaal- en/of
fabricagefouten voordoen dan kunt u rekenen op onze garantie. Gelieve uw aankoopnota te bewaren!
Garantie wordt slechts verleend wanneer de volgende regels worden gevolgd:
•

KS-panelen® zijn alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.

•

Controleer de panelen vόόr montage goed op zichtbare defecten. Zoals algemeen gebruikelijk is,
wordt reeds verwerkt materiaal als geaccepteerd beschouwd.

•

Hout werkt! Het is daarom noodzakelijk aan de wand, het plafond of aan een andere begrenzing
ruimte open te laten zodat de panelen kunnen uitzetten of samentrekken. Gelieve het
verwerkingsvoorschrift in de bijsluiter, die u kunt vinden in ieder pak panelen, te volgen. De voeg
kan worden afgedekt met plinten en of kniklijsten in dezelfde kleuren.

•

Panelen op basis van MDF kunnen worden toegepast in vochtige ruimtes. Deze ruimtes moeten
echter wel goed geventileerd worden door middel van mechanische ventilatie of anders. De
panelen kunnen niet worden toegepast in sauna’s (of in andere ruimtes met zeer hoge
luchtvochtigheid) of op plaatsen waar ze onderhevig zijn aan opspattend water.

•

De panelen mogen niet aan temperaturen boven 65˚C worden blootgesteld. U dient hier o.a. op te
letten bij het inbouwen van verlichting en bij het plaatsen achter een verwarming.

•

De panelen moeten vόόr verwerking acclimatiseren in de ruimte waar ze aangebracht gaan
worden. De juist wijze van handelen staat beschreven in de bijsluiter. Met name voor het gebruik
in nieuwbouw woningen is dit belangrijk. In dit geval is het ook aan te bevelen het
vochtpercentage van de wand of het plafond te bepalen alvorens de panelen op dit vlak aan te
brengen.

•

De panelen kunnen worden schoongemaakt met een vochtige doek met milde reinigingsmiddelen.
Indien in de ruimte gerookt wordt, kan nicotineaanslag na langere tijd de kleur en glans van het
oppervlak aantasten.

•

Om gebruik te kunnen maken van de HDM garantie moeten de panelen volgens het
verwerkingsvoorschrift in de bijsluiter worden geplaatst. De garantie strekt zich alleen tot het
gratis leveren van nieuwe panelen van vergelijkbare kwaliteit. Afhandeling van de garantie vindt
plaats via uw dealer.
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