ШКIЛЬНА
ФАБРИКА

shop.tso.ua
вул. Нетіченська 25-А, м. Харків, 61010
tso.company@gmail.com
+380 (57) 719-22-57, +380 (50) 325-21-00
instagram.com/tso_company/ +380 (68) 886-26-26, +380 (93) 704-29-96
facebook.com/tsocom/
+380 (67) 546-53-05

ПРАВИЛА ДОГЛЯДУ ЗА ВИРОБОМ
ДЛЯ ВИРОБІВ: КОРКОВА ДОШКА.
1. ТРАНСПОРТУВАННЯ:
• не можна дошки кидати, вставати на них ногами, сідати, класти на них будь-які важкі предмети, коробки;
• не можна перевозити у горизонтальному положенні з укладанням зверху предметів, які можуть пошкодити картонну
упаковку виробу;
• необхідно стежити, щоб з дошкою не стикалися гострі предмети;
• під час завантаження, розвантаження або транспортування не можна піддавати дошки дії атмосферних факторів: дощ,
сніг, надмірні температури (нижче -25ºС і вище +85ºС). Усе це може привести до деформації дощок, оскільки 50% компонентів дошки складається з матеріалів, які піддаються деформуванню під дією атмосферних факторів. Не можна допускати різких температурних коливань: після перебування на морозі нерозпаковані дошки повинні відлежатися як мінімум
добу в горизонтальному положенні при температурі від +15 С до +20 С при відносній вологості 60%
2. ЗБЕРІГАННЯ:
• дошки повинні зберігатися в сухому провітрюваному приміщенні;
• дошки не можна тримати поруч (ближче 1м) із джерелом тепла (батареєю, вентиляцією гарячого повітря, під прямими
проміннями сонця і так далі) або холоду (поряд з вуличними дверима, воротами, кондиціонерами);
• дошки повинні складатися на палеті вертикально за допомогою підпор;
• розпаковані дошки, а також ті, що окремо лежать, не можна піддавати різким перепадам температури (15ºС);
• збереження дощок на складі має бути в діапазоні температур від +15 С до +20 С при відносній вологості 60%;
• зберігати у не доступному для дітей місці.
3. СПОСІБ МОНТАЖУ:
Учбові дошки ТОВ «Компанія ТСО» виготовлені так, що монтаж передбачає кріплення дощок як на простих поверхнях стін
(цегла, бетон, гіпсокартон), так і на складних (криві стіни, пухка штукатурка, панелі). Для цього ми передбачили різні види
монтажних комплектів і способів монтажу (вся інформація знаходиться у вкладиші, згідно типу Вашої дошки).
4. ЕКСПЛУАТАЦІЯ:
• дошку необхідно оглянути на наявність пошкоджень. У разі виявлення пошкоджень негайно звернутися в нашу службу
якості і не використовувати дошку до прийняття рішення про гарантійний випадок;
• після доставки дошки в приміщення, де вона буде використовуватися, необхідно, щоб дошка полежала горизонтально
на плоскій поверхні до того моменту, поки температура дошки зрівняється з температурою навколишнього середовища;
• в основі своїй дошка складається з матеріалів, які піддаються деформуванню; у зв'язку з цим допускається можливість
незначної деформації дошки. Така деформація не є фабричним браком. Після монтажу дошки до стіни вона через деякий
час набуде первинної форми;
• дошка повинна монтуватися до стіни згідно з інструкцією по монтажу;
• кріпити інформацію до коркової дошки треба спеціальними канцелярськими кнопками або булавками;
• не рекомендується втикати в дошку предмети, які не передбачені для використання в коркових дошках, це може
її зіпсувати;
• не рекомендується втикати кнопки в дошку з надмірним зусиллям, це може зіпсувати дошку.
5. ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
• виріб не можна кидати;
• не можна затискати виробом частини тіла;
• не підпалювати виріб;
• забороняється використовувати виріб не за призначенням.

ДЯКУЄМО ЗА ПОКУПКУ!

