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instrukcje monta˝u
warunki gwarancji

Bogaty wachlarz kolorystyki i wzorów wyrobów
PLASTIVAN pozwala na stosowanie ich w szerokim
zakresie. Oferta obejmuje systemy przeznaczone do
stosowania na zewnàtrz budynków i kolekcje produk-
tów przeznaczonych do wn´trz. Budowa fizyczna
produktów oraz techniki ich uszlachetniania sà dobrane
odpowiednio do ich przeznaczenia.
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surowców najwy˝szej jakoÊci. W po∏àczeniu z nowo-
czesnymi technologiami umo˝liwia to otrzymywanie
wyrobów spe∏niajàcych surowe normy jakoÊciowe.
Produkty PLASTIVAN sà dopuszczone do stosowania
w budownictwie, czego potwierdzeniem sà przyznane
certyfikaty i atesty.

PLASTIVAN od wielu lat stosuje technologie przyjazne
Êrodowisku naturalnemu, a zak∏ad produkcyjny nie
emituje do Êrodowiska ˝adnych szkodliwych substancji
Produkty posiadajà szereg cech, które sprzyjajà idei
ekologii.

Wyroby z PCV w pe∏ni nadajà si´ do powtórnego
przetworzenia.

Do produkcji wyrobów ze spienionego PCV
u˝ywane sà surowce bezo∏owiowe.

Panele PCV i parapety PLASTIVAN nale˝à do wy-
robów trudnozapalnych i nierozprzestrzeniajàcych
ognia, co znajduje potwierdzenie w przeprowa-

dzonych w Instytucie Techniki Budowlanej badaniach:

• Klasyfikacja Ogniowa NP-823/A/03/TG
• Klasyfikacja Ogniowa NP-993/04/ES
• Klasyfikacja Ogniowa NP-993/04/ES

• Aprobata Techniczna COBR “Metalplast”
AT-06-0761/2005
• Aprobata Techniczna Instytutu Techniki
Budowlanej  AT-15-4861/2001
• Aprobata Techniczna COBR “Metalplast”
AT-06-0673/2004
• Atest Higieniczny PZH HK/B 2202/01/2001
• Atest Higieniczny PZH HK/B 0648/01/2005
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PLASTIVAN obj´te sà pe∏nà gwarancjà na warunkach
okreÊlonych przez producenta. Gwarancja obejmuje
w∏aÊciwoÊci mechaniczne i fizyczne produktów takie
jak: odpornoÊç na odbarwienia, p´kanie oraz od-
kszta∏cenia spowodowane dzia∏aniem normalnych
warunków atmosferycznych na terenie Polski.

Warunki gwarancji:
• Podstawowym warunkiem gwarancji jest stosowanie si´ do zaleceƒ
producenta oraz monta˝ produktów zgodnie z instrukcjà monta˝u i obo-
wiàzujàcymi normami budowlanymi.
• Zg∏oszenie reklamacji musi nastàpiç pisemnie w siedzibie Producenta
w terminie 7 dni od wystàpienia wady.
• Podstawà do rozpatrzenia gwarancji jest przedstwienie dowodu
zakupu oraz etykiety z opakowania reklamowanego produktu.
• Producent nie odpowiada za szkody powsta∏e wskutek nieprezes-
trzegania ustalonego zakresu temperatur dla monta˝u i u˝ytkowania
produktów. Zalecany zakres temperatur podczas monta˝u produktów
wynosi od +5ºC do +30ºC, a zakres temperatur podczas u˝ytkowania
wynosi od -20ºC do +40ºC.
• Producent zastrzega sobie prawo ogl´dzin miejsca zamontowania
produktu w celu stwierdzenia wad obj´tych gwarancjà.  Jest to niezb´dna
czynnoÊç do rozpatrzenia reklamacji.
• Gwarancja pokrywa tylko koszty wyprodukowania nowych produktów
w przypadku, gdy pos∏u˝à one do wymiany wadliwych.
• Producent zastrzega sobie prawo doboru produktów zamiennych
nieb´dnych do naprawy gwarancyjnej.
• Producent zobowiàzuje si´ dostarczyç podukty majàce zastàpiç
wadliwe na w∏asny koszt do odbiorcy.
• W przypadku gdy wymiana gwarancyjna produktów jest technicznie
niemo˝liwa, Producent zobowiàzuje si´ pokryç koszty ich zakupu wed∏ug
swego uznania.
• Gwarancjà nie sa obj´te uszkodzenia powsta∏e w trakcie z∏ego
sk∏adowania, transportu, wadliwego monta˝u i nieodpowiedniego
u˝ytkowania.
• Gwarancjà nie sà obj´te uszkodzenia powsta∏e wskutek uderzenia
cia∏ obcych, po˝aru, huraganu, gradobicia, ekstremalnych warunków
pogodowych i kl´sk ˝ywio∏owych.
• Gwarancjà nie sà obj´te uszkodzenia spowodowane wadami kon-
strukcji, w tym konstrukcji budowlanych, na których zosta∏y zamontowane
produkty, lub które mog∏y mieç wp∏yw na ich uszkodzenie.
• Gwarancja nie obejmuje zmian w∏aÊciwoÊci fizycznych wynikajàcych
z normalnego u˝ytkowania i starzenia sie produktów.
• Producent nie pokrywa ˝adnych dodatkowych kosztów, czy strat
zwiàzanych ze stosowaniem jego produktów.
• Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w swoich
produktach bez uprzedzenia.
• Gwarancja udzielana jest od dnia zakupu produktu, zgodnie z do-
wodem sprzeda˝y.

Producent udziela gwarancji 5 lat na produkty
w kolorach: 02, 07, 14, 09, 09F, 951, 952, 953.

Producent udziela gwarancji 10 lat na produkty
w kolorze bia∏ym 01, 03, 11.

Ponad 40 lat tradycji i doÊwiad-
czenia w produkcji materia∏ów
z tworzyw sztucznych to gwa-
rancja kompetencji producenta.

Produkty przeznaczone do wn´trz wykonane sà
w sposób gwarantujàcy wysokà estetyk´.

Elementy kolekcji Art-Panel sà uszlachetniane w tech-
nice druku i lakierowania, co nadaje im elegancki wy-
glàd, panele boazeryjne barwione sà w masie, co zwi´ksza
ich odpornoÊç na skutki zarysowaƒ i ewentualnych
uszkodzeƒ. Parapety o konstrukcji przestrzennej powlekane
sà odpowiednimi foliami o gruboÊci zapewniajàcej opty-
malne parametry odpornoÊci mechanicznej.

Panele i profile przeznaczone do u˝ytku na
zewnàtrz sà wykonane w technologiach za-

pewniajacych im du˝à odpornoÊç na warunki atmo-
sferyczne. Panele elewacyjne barwione sà w masie, a
kolorowe elementy systemu podbitki dachowej sà
powlekane specjalnymi foliami imitujàcymi faktur´ drewna,
lub nadajàcymi kolor. Ze wzgl´du na du˝à rozszerzalnoÊç
termicznà PCV pod wp∏ywem podwy˝szonych temperatur,
nale˝y chroniç wyroby barwione i kolorowe przed
bezpoÊrednim, silnym nas∏onecznieniem.

Produkty odporne na silne nas∏onecznienie
oferowane sà w kolorze bia∏ym i odbijajà pro-

mienie s∏oneczne. Wp∏ywa to korzystnie na zminima-
lizowanie rozszerzalnoÊci termicznej PCV i przed∏u˝a
trwa∏oÊç wyrobów.

Wszystkie produkty PLASTIVAN sà wodoodporne
i zmywalne, co zapewnia ∏atwe utrzymanie ich

w czystoÊci i ogranicza czynnoÊci piel´gnacyjne. Do
usuni´cia ewentualnych zanieczyszczeƒ nale˝y u˝ywaç
tylko delikatnych Êrodków myjàcych i mi´kkiej Êciereczki
lub gàbki. U˝ywanie materia∏ów Êciernych i niektórych
rozpuszczalników mo˝e doprowadziç do trwa∏ego
uszkodzenia powierzchni paneli.

Plastivan Sp. z o.o.
62 007 Biskupice Wlkp., ul G∏ówna 4

tel.+48 61 815 57 47 • fax: +48 61 815 57 48
biuro@plastivan.pl • www.plastivan.pl
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yMetoda “∏atwych naro˝ników” umo˝liwia ekonomiczne i estetyczne
uk∏adanie paneli w naro˝nikach o dowolnym kàcie rozwarcia.

Metoda polegajàca na wykonaniu naci´ç wzd∏u˝ komory panela, w miejscu gdzie
przypada naro˝nik Êciany eliminuje koniecznoÊç u˝ywania kàtowników wewn´trz-
nych i zewn´trznych. Naci´cia powinny zostaç wykonane no˝ykiem technicznym
po spodniej stronie panela. Dzi´ki szerokoÊci paneli wynoszàcej 25 cm, ok∏adzina
po u∏o˝eniu pozostaje stabilna. Metoda ta skraca czas monta˝u, a zachowanie
ciàg∏oÊci ok∏adziny na naro˝niku wp∏ywa te˝ korzystnie na estetyk´.

Profil  wielofunkcyjny (91)
Dwuelementowy profil ∏àczony na wcisk. Mo˝e byç
wykorzystany jako naro˝nikowy lub startowy. Profil
wielofunkcyjny oferowany jest w szerkiej gamie
kolorystycznej odpowiadajàcej wi´kszoÊci kolorów
kolekcji Art-Panel. Stosowanie profilów wielofunk-
cyjnych w kolorze kolekcji wp∏ywa pozytywnie na
estetyk´ ok∏adziny panelowej.

30-40cm

Klips
monta˝owy
(uchwyt)
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gwoêdzie do profili
wbijaç m∏otkiem

Kraw´dzie boczne paneli
wyprofilowane w sposób
imitujàcy szlachetne ok∏a-
dziny drewniane.

¸àczenie
paneli
z wg∏́ bieniem

¸àczenie na pióro inspi-
rowane drewnianymi
boazeriami skandynaw-
skimi ze stosunkowo
wàskich paneli 10cm.

¸àczenie
paneli
na pióro

p
ro

fil
e

 ∏
à

c
ze

n
ia¸àczenie
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Profile  wykoƒczeniowe
(91, 93, 94) oraz dekora-
cyjne (21, 24) sà ∏àczone
na wcisk, dla u∏atwienia
prac monta˝owych i za-
chowania estetyki.

Monta˝
za pomocà
gwoêdêi

Gwoêdzie o d∏ugoÊci
20mm ostro˝nie wbijaç
w pióro na wysokoÊci
drewnianych l istew
lekkim m∏otkiem.

Monta˝  za
pomocà
zszywek

Zszywki tapicerskie wbi-
jaç pistoletem (takerem)
w pióro panela na wyso-
koÊci drewnianych listew.

Do monta˝u paneli ele-
wacyjnych i podbitko-
wych s∏u˝à specjalne
klipsy monta˝owe, za-
pewniajàce stabilne po∏à-
czenie z pod∏o˝em.

Monta˝
na
wkr´ty

wkr´ty do drewna 30x3.5
mm wkr´caç wkr´tarkà
w pióro panela na wyso-
koÊci drewnianych listew.

samoprzylepny!

Profil uniwersalny (96) dzi´ki specyficznej konstrukcji
i elastycznemu materia∏owi, z jakiego jest wykonany
mo˝e byç wykorzystywany jako startowy, naro˝nikowy,
zewn´trzny i wewn´trzny lub dekoracyjny. Na spodniej
stronie profilu znajdujà si´ rowki umo˝liwiajàce
dogi´cie kraw´dzi profilu i powierzchnie samoprzy-
lepne umo˝liwiajàce monta˝. Profil uniwersalny
dost´pny jest w kolorach niektórych kolekcji Art-Panel
i w kolorze bia∏ym.

Do monta˝u niektórych
listew i elementów wy-
koƒczeniowych nale˝y
u˝ywaç bezbarwnych
klejów przeznaczonych
do klejenia PCV.

Monta˝ na
klej do PCV

Kraw´dzie boczne paneli
specjalnie wyprofilowane
dla zminimalizowania wi-
docznych fug, stwarza-
jàce wra˝enie solidnoÊci
kamiennej ok∏adziny.

¸àczenie
paneli
na styk

panele i profile doci-
naç za pomocà pi∏ki
z drobnymi z´bami

949391

Zamocowaç do Êciany drewniane listwy o prze-
kroju 25 x 35mm, w odst´pach 30-40cm.

Do listew zamontowaç profil startowy (9) i wsunàç
pierwszy panel piórem do niego.

Ka˝dy nast´pny panel wsuwaç we wpust
poprzedniego i mocowaç do listew. Panele wew-
n´trzne mo˝na mocowaç za pomocà gwoêdzi,
zszywek lub wkr´tów. Panele elewacyjne i pod-
bitkowe mocowaç za pomocà specjalnych klipsów.

W naro˝nikach zewn´trznych u˝ywaç kàtowni-
ków zewn´trznych (17V).

W naro˝nikach wewn´trznych u˝ywaç kàtowni-
ków wewn´trznych (4V).

Do po∏àczenia paneli s∏u˝y profil ∏àcznikowy (10).

Profil startowy i kàtowniki zewn´trzne i wew-
n´trzne mo˝na zastàpiç profilem wielofunkcyjnym
(91) lub uniwersalnym (96).

Do wykoƒczenia kraw´dzi przysufitowych i przy-
pod∏ogowych polecamy listwy dekoracyjne
(14, 24, 21).

Do wykoƒczenia wszelkich kraw´dzi i styków
powierzchni s∏u˝à równie˝ uniwersalne listwy
dekoracyjne (541, 542, 543).

Gwoêdzie do monta˝u
desek profilowanych wy-
konane sà ze stali nier-
dzewnej. ¸by pokryte sà
PCV w kolorach systemu
dla lepszej estetyki.

Gwoêdzie
podbitkowe


