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“PLEXIS” FRONTELEM MŰSZAKI ADATLAP 

 

 
 Termék leírása 
 

 A termék E1 minőségű, két oldalon laminált forgácslap, egyik oldalán papírbázisú 
duplex ragasztóval bevont, majd nyomóhengerek között 2mm-es műanyag réteggel 
bevont 2 dimenziós frontelem (ajtó, fiókelő, stb.) 

 
Műszaki adatok 
 

Hordozólemez vastagsága: 2-36 mm 
Méret, marás típusok, színválaszték: Nincs széria méret, nincs egyedi méret felár! 
 Lapszabászati elven rendelendő termék. 
 
Felületi kialakítás, színlista: felületi minták, színminták a gyártmánykatalógus és színkártya alapján. 
 

 Minőségi követelmények 
 

A plexis bútoralkatrészek mindkét felületén előforduló, szemrevételezéssel megállapítható küllemi 
hibák megengedett mértékét az 1. táblázat, az egyéb tulajdonságokat, jellemzőket a 2. táblázat 
tartalmazza. 
1. táblázat        

Küllemi hiba 3D felület Hátoldal 
Felületi karcolás Nincs megengedve Megengedett, alkatrészenként 1db 

  
A védőfólia, felszerelésig nem 

eltávolítható.  max. 10 mm hosszúságú 
Bevonó anyag réteget átütő karcolás Nincs megengedve Nincs megengedve 

Nyomdai hiba fekete mintáknál 
1 m2-en maximum 10 db, 
gombostűfej nagyságú folt 

1 m2-en maximum 10 db, gombostűfej 
nagyságú folt 

Nyomdai hiba ezüst mintáknál (más 
technológia, mint a fekete minták) 

1 m2-en maximum 10 db, 
gombostűfej nagyságú folt, vagy 

kisebb szennyeződés 
1 m2-en maximum 10 db, gombostűfej 

nagyságú folt, vagy kisebb szennyeződés 
Felületi repedés Nincs megengedve Nincs megengedve 
Benyomódás, ki- Nincs megengedve Megengedett, ajtónként 1db 
dudorodás  max. 1x1 mm 
Foltosodás, felhősödés Nincs megengedve Az össz. felület 5%-ig megengedett 
Hullámos felület Nincs megengedve Nincs megengedve 

2. táblázat       
Tulajdonság, jellemzők Vizsgálati módszer Követelmény 
Az alkatrészek megengedett legnagyobb MSZ 8339-87 Főméretek tűrése  0,2 mm 
méret-, alak- és helyzettűrése  Alkatrészek egyenességének, illetve egy-  
   síkúságának tűrése: - éleknél: 1 mm/m 
   - lapnál: 2 mm/fm 
    Szögeltérés tűrése: 1,0 mm/m 
Vegyi hatásokkal szembeni ellenálló képesség MSZ 9925 "K" - közepes ellenállású 
Hőállósági fokozat MSZ 9927  száraz melegre: 120 C
   nedves melegre: 100 C
Mechanikai igénybevételekkel szembeni MSZ 9929  felületi keménység:  >9H 
ellenálló képesség    kopásállóság:  0,06 g/100n 
   ütésállóság:  >1500 mm 
Klímaállósági fokozat MSZ 9931 "K" - közepes ellenállású 
Bútorélek ellenállósági fokozata MSZ 8368 "K" - közepes ellenállású 
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 Felhasználási terület 
 

Lakószobák bútorai, konyhabútorok, fürdőszoba bútorai, irodabútorok, 
üzletberendezések, tolóajtók ajtófrontjaihoz. Korpuszbútorok lapelemeihez. 
Tűzhelyek közvetlen közelében, ahol a terméket fokozott hő- és gőzterhelés érheti, károsodás léphet 
fel! Ilyen esetben hőterelő és/vagy hőszigetelő lemezeket kell beépíteni! Az élzáróanyag tartósan 
65°-nak kitéve leválik az élről, de maga az élzáró 120°-ig nem mutat elváltozást. A Plexi 
magasfényű felület 160°-ig nem mutat elváltozást.      

   
 Csomagolás 
 

 
Alkatrészenként külön-külön műanyag fóliába, majd gyűjtőcsomagolásba raklapon műanyag 
fóliába. 
A csomagolás megbontása után a maradék csomagot vissza kell zárni, hogy elkerüljük a lapok 
szennyeződését. 
Az alkatrészeket egymáson csúsztatni TILOS !      
      
Tárolás 
 

Fedett, időjárástól védett helyen tárolható! 
Por és nedvesség ellen a terméket védeni kell! 
UV álló, így nem színeződik el.     
Tisztítás 
 

 
A felület tisztítása enyhén mosószeres vízzel vagy ablaktisztítóval és puha ruhával végezhető el. A 
felületek tisztítására maró anyag, vagy por alakú tisztítószereket használni nem szabad. 
A felületi karcolódás polírozással javítható. 
FIGYELEM! Aceton, acetát, alkoholos jódoldat tartalmú szerek a felületen maradó elváltozást 
okoznak. 
 
Egyéb információk: 
 
Festékréteg a hordozó és a borító anyag között található így nem sérülhet. 
Függőleges felhasználáshoz ajánljuk csak. 
Megmunkálása az alap faipari gépekkel megoldható (fúrás, vágás stb.). 
Felhasználását nedves környezetben nem ajánljuk. 
A fekete minták nyomdaipari technológiával, míg az ezüst minták szitázással készülnek. A 
különböző folyamatokból adódóan, az egyik eljárással készített minta, eltérő a másiktól és nem is 
futathatók egybe. Mind a felbontásuk, mind az alakjuk és méretük is különböző lehet. 
 
 
Felület javításának (polírozás) leírása: 
 
A felület polírozással javítható, a vastagsági méret csökkenése nélkül, azonban tökéletes felület nem 
nyerhető. A javításhoz folyékony polírpasztát ajánlunk (sűrű, súrolószerhez hasonló jellegű, de 
karcoló anyagot nem tartalmazhat). A pasztát puha ronggyal (nem lehet műszálas) a felületbe kell 
polírozni, esetleg polírozó géppel felvinni. A felesleget egy tiszta szintén puha ronggyal le kell 
törölni. A folyamat addig ismételendő, míg el nem érjük a lehető legtökéletesebb felületet. 
 
 
Grafikával ellátott ajtók, és a minták egyéb tudnivalói: 
 
A kiküldött mintadarabokon található grafikákhoz képest jelentős eltérés is lehetséges.  
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Nem garantáljuk, hogy sikerül ugyan olyan mintát többször megrajzolni. 
A fautánzatú színeknél árnyalatbeli eltérés szintén lehetséges, mivel tökéletesen nem tudja a 
nyomdász kikeverni többször ugyan azt a színt. 
 
Példa: 
- füst minta: a programban rajzolt grafika lényege, hogy a természetes füst elvén működve, nem, 
lehet tökéletesen többször lemásolni azt, mint ahogy a természetben sem száll a füst kétszer ugyan 
olyan formában. 
 
A fenti példa részben minden mintára vonatkozik! 
 
A mintákat tudjuk szabadon rajzolni, vagy csak egy sávban, 
ezért minden esetben fontos, hogy a megrendelés mellé rajzot 
is kapjunk az elképzelésről: 
 
 
 
 

Sávban rajzolt és a szabadon rajzolt 
minta közötti különbség. 


