
ПОВНА ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ПО ПРОДУКТУ RAUVISIO CRYSTAL

   При розвантажуванні вручну слід застосовувати захисні засоби, наприклад, рукавиці,
оскільки гострі краї можуть спричинити порізи.
- Під час вантажно-розвантажувальних робіт слід застосовувати допоміжне транспортне
обладнання, наприклад,  вакуумний  тримач, підіймальне устаткування та  панелевіз,
див. також розділ «6.1 Розпаковування».
- При горизонтальному транспортуванні  
поверхні слід захистити за допомогою піноволокнистого  матеріалу.
 Завдяки цьому, при штабелюванні плит можливі сторонні елементи (забруднення) не 
залишать відбитки на поверхнях внаслідок навантаження . 

  Додатковим  фактором,  що  забезпечує  привабливий  зовнішній  вигляд  є  структура
поверхні  носія.  Якісна  структура  поверхні  забезпечує   рівну  та,  завдяки  цьому,
високоякісну поверхню. У якості носія  рекомендовано застосовувати МДФ-плити. Вони
мають  дуже  якісну  структуру  поверхні,  під  час  обробки  якої  (розпилювання,
фрезерування, свердління, склеювання) можуть відокремлюватись лише дуже  дрібні
волокна.
 У порівнянні з цим,  у  ДСП, ОСП або  спресованної фанери відокремлення волокон є
значно сильнішим, що призводить до деформування та нерівностей поверхні ламінату.
Для ДСП можливе випадіння  волокон  з середніх шарів, що призводить до утворення  
вм'ятин у ламінаті. Подібна небезпека відсутня при використанні МДФ-плит у якості 
носія.
Для високоякісного зовнішнього вигляду поверхні рекомендовано  використовувати у 
якості носія МДФ-плити.
Поряд із  вибором  носія  важливе значення для функціональності  системи має вибір
відповідного клею.
Протягом  останніх  років  найбільш  ефективними  для  цього  визнані  однокомпонентні
реактивні  ПУ-клеї.
Ці клейові матеріали можуть легко наноситись валиком безпосередньо на основу або
підкладку.

Як правило, для утворення високої першопочаткової міцності достатньо короткочасного
притискання.  Щоб  забезпечити  високоякісну  гладь  поверхні,  запресовування
здійснюють шляхом безперервного каширування за допомогою валикового пресу.
Якість  приклеювання  з  використанням  термоплавкого  клею  залежить  від  вологості
повітря/ вологості матеріалу та від температури.

При виборі відповідного типу клею слід звертати увагу на достатню силу зчеплення,
щоб протидіяти впливу різних кліматичних умовах  на момент склеювання плити-носія із
пластиковим ламінатом та уникнути  зміщення  останнього відносно плити-носія, що
тягне  за  собою  відкриття   швів  в  крайкованих  місцях  ,  а  також  загальні  прояви
розшаровування.  

Звертати увагу на достатню силу зчеплення та кінцеву міцність.



Сила зчеплення близько 80 % досягається вже через кілька годин, кінцева міцність
клейового шва встановлюється максимум через 7 днів. 
Перевіряти з’єднання.
Особливо при нетиповому застосуванні слід перевіряти з’єднання щодо відповідності 
встановленим вимогам. 
Для оцінки функціонуючої сукупної системи, яка б зберігала стабільність форми  під
впливом температури та вологості, потрібн додатковий шар що забезпечує стабільність
при змінних кліматичних  навантаженнях. 
Без стабілізуючого шару для RAUVISIO crystal існує ймовірність деформацій .  
В цілому,  завдяки  симетричній структурі досягається оптимальна якість з огляду на
можливість деформацій. 
З цією метою  був розроблений спеціальний полімерний стабілізуючий шар, який, щодо
міцності та структури, відповідає скляному ламінату та, виявляє подібні властивості при
різних кліматичних навантаженнях, завдяки чому мінімізується можливість виникнення
деформації. Його слід застосовувати у більшості випадків.При нестандартних рішеннях
однак  необхідно  здійснювати  перевірку  готових  елементів,  щоб оцінити з’єднання  в
цілому. 
Застосування   бажаного  стабілізуючого  шару  повинно  в  окремих  випадках
узгоджуватись з відділом технічної підтримки REHAU.
Будь ласка, зв’яжіться з відповідним відділом продаж REHAU.

Перед обробкою
Розпаковування
Перед відкриттям упаковки залежно від пори року, слід звернути увагу на необхідність 
акліматизації товару при кімнатній температурі протягом мінімум 48 годин.
Плити розпаковувати обережно.
При  відкритті  упаковки  слід  звернути  увагу,  щоб  не  пошкодити  поверхні  гострими
предметами або пересуванням.
Для відокремлення плит слід застосовувати відповідне підйомне обладнання.

Упаковку відкривають за допомогою ножиць для обрізання пакетів.
Не застосовувати сторонні гострі предмети!
1. Розрізають пакувальну стрічку.
2. У вертикальному напрямку знімають захисну плівку.
3.  Верхню захисну плиту обережно видаляють  вдвох  із  застосуванням  4  вакуумних
захватів у вертикальному напрямку,   без зсовування,   або при окремому пакуванні
знімають картон.  
4.  Слід  уникати  забруднень  які  потрапили  між  окремими   плитами,  або  обережно
видалити їх.

Перевірка плит або ламінатів
Поверхні RAUVISIO crystal, як правило, постачаються із захисної плівкою.
Незважаючи на наявність плівки, вже при доставці можливо виникнення слабких 
подряпин або  вм’ятин/ дефектів покриття на ламінаті. З технічної точки зору, 
неможливо гарантувати повну їх відсутність, отже вони не є безпосередніми причинами 
для рекламації.
Будь  ласка,  перед  початком  подальшої  обробки  товару  перевірте  конструктивні
елементи  системи  RAUVISIO  crystal  з  огляду  на  наступні  пункти  (див.  розділ  «6.4
Документи для матеріальноїгарантії»):

- зовнішні пошкодження, як наприклад, тріщини або порізи;
- пошкодження або дефекти поверхні;
- плоскість (у випадку готових плит);
- поверхневий натяг зворотного боку ламінату ( у випадку окремого ламінату);
- тотожність кольору в межах виробничої серії.  
При сумісному постачанні різних ламінатів в одному замовленні слід  використовувати
ламінати однакових виробничих  номерів.



Якщо представлені різні  виробничі  номери, обов’язково необхідно  перед обробкою
перевірити сумісність кольорів.   

Перевірка подібності кольорів повинна здійснюватись при денному освітленні, але не
при  яскравому  сонячному  світлі,  оскільки  вже  при  доставці  можливо  виникнення
окремих мінімальних оптичних порушень поверхні. В ході виробничого процесу цього не
можна повністю уникнути технічно і це не є причиною для рекламації.

REHAU не несе відповідальності за витрати, пов’язані з перевіркою зазначених вище
пунктів. Це діє також у випадку виникнення додаткових витрат при подальшій обробці
товару з дефектами.  

Кондиціювання (акліматизація)
RAUVISIO crystal та всі інші матеріали для обробки, такі, наприклад, як кромки, перед
початком  обробки  повинні  бути  витримані  при  кімнатній  температурі  (мін.  18  °C)
протягом щонайменше 48 годин. 
Обробка також виконується при кімнатній температурі. 
Слід звертати увагу, що особливо у холодні місяці всі  плити повинні проходити певну
акліматизацію. 
Якщо внаслідок висоти штабелювання відбувається недостатня акліматизація ламінату,
який  знаходиться  в  середині   стопки,  слід  відповідно  подовжити   тривалість
кондиціювання.

Документи для матеріальної гарантії
Для відстежування рекламацій  слід  зберігати  товарні  накладні,  включаючи етикетки
відправника.

Для безумовної ідентифікації виробничої серії  слугує, крім того, нанесений чорнильний 
штамп на о торці плити-носія. У випадку рекламації  його потрібно повідомляти до 
відділу продажу REHAU.  

Обробка RAUVISIO crystal

Правильне поводження з плитами RAUVISIO.
Викладання плит на стіл станка.
Стіл станка повинен мати відповідний розмір, не містити гострих країв та бути ретельно
очищеним.

Альтернатива: стіл станка накривають чистим покриттям

(ДСП, картон, та ін.) або плиту повертають і кладуть захисною плівкою вниз та 
стабілізуючим шаром догори.
 Форматування плит
Для надання плиті потрібних розмірів
 рекомендується метод розкрою. 
При форматуванні за допомогою пили зверніть увагу на вказівки щодо викладання на 
стіл станка (див. вище). В такому випадку  використовуйте  підрізну пилу.  
Між кроками обробки
Після  фрезерування  /  розпилу  слід  видалити  всі  сторонні  частинки  та  очистити  всі
поверхні. 

Для транспортування плити/вироби встановлюють вертикально та відокремлюють одна
від одної на транспортному засобі.
Альтернатива:
Плити/вироби штабелюються на палеті  одна наодну, між ними прокладають чистий та
еластичний картон/ піноматеріал.

Крайкування плит
При крайкуванні  плити обробляють антистатиком, щоб запобігти налипанню стружки.



Подбайте, щоб на момент подачі на обладнання плити були чисті.

Стружки, що виникають, слід ретельно прибирати за допомогою витяжки. 
Свердла та фрези
При  свердлінні  /  фрезеруванні  необхідно  якісно  видаляти  стружку,  наприклад,  за
допомогою  витяжки, продування або іншим способом.

Упаковка оброблених виробів
Вироби  складають  штабелюють  ся  на  палеті  шарами  один  на  одний,  між  виробами
прокладають чистий та еластичний картон/ піноматеріал. 

Дотримуйтесь  вимог  щодо  кріплення  під  час  транспортування,  щоб  уникнути
пошкоджень внаслідок зсувів.  

Підготовка окремих ламінатів.

Попередня обробка ламінатів та  плит-носіїв 

RAUVISIO crystal  на зворотній стороні стирол-кополімеру має спеціальне покриття  для
підвищення  адгезії.  Ця  попередня  обробка  забезпечує  добре  зчеплення  ламінату  з
клеєм.  Завдяки високій  гідрофільності  (змочуваності)  поверхні  забезпечується  добре
склеювання. 

Гідрофільність (змочуваність) може бути перевірена за допомогою контрольних чорнил.
  
Мірою  є  поверхневий  натяг,  який  вимірюється  у  відповідних  одиницях  [мН/м].
Доведено,  що  поверхневий  натяг  з  часом  зменшується,  тому  рекомендується
здійснювати обробку ламінатів протягом  року.  

Якщо поверхневий натяг менше 38 мН/м, зворотний бік АБС повинен бути додатково
оброблений. 
Це може відбуватись, наприклад, шляхом обробки полум’ям, плазмою або нанесенням
праймеру.

Перед наклеюванням ламінату на плиту-носій, обидві поверхні повинні бути очищені.
Важливо, щоб після очищення на верхній та на нижній стороні ламінату були відсутні
жодні  сторонні  часточки.В  процесі  ламінування  вони  можуть  створити  відбитки,  які
будуть помітні лише після зняття захисної плівки.

Після виготовлення спресованої плити
Також і після запресовування ламінату слід звертати увагу на те, щоб сторонні часточки
не потрапляли між плитами. Їх слід ретельно очистити з метою запобігання утворенню
прим'ятин на поверхні, які можуть виникнути під впливом тиску при  штабелюванні.

Перед  подальшим  транспортуванням  слід  витримати  час  для  затвердіння  протягом
щонайменше 24 годин.
Для  наступної  обробки  слід  здійснити  перевірку  щодо  системи  приклеювання  та
навколишніх  кліматичних  умов,  після  якої  дозволяється  здійснювати  наступні  кроки
обробки.  
На цьому етапі можна скористатись технічним паспортом  на клейовий матеріал.

Для  комісіювання/  зберігання на складі  окремих готових  елементів  рекомендується
захищати поверхні флісом або подібними захисними матеріалами. Завдяки цьому можна
запобігти утворенню пошкоджень готових елементів внаслідок тиску на поверхні при
штабелюванні.



Механічна обробка RAUVISIO crystal

RAUVISIO crystal дозволяється обробляти більшістю звичайних деревооброблювальних
інструментів.
Під час обробки поліетиленову захисну плівку не слід знімати. Виникненню тріщин та
розшаруванню  (деламінація)  на  пластикових  ламінатах  можна  запобігти  шляхом
застосування відповідних інструментів. 
Для перевірки якості  з’єднання системи RAUVISIO crystal  рекомендується здійснення
тестової обробки на зразках.

Оптимальне  налаштування обладнання,  параметри інструментів та швидкості розкрою
повинні визначатись перед процесом безпосереднього виробництва на тестовій серії. З
цього  питання  Ви можете   звернутись  до  Відділу  технічної  підтримки REHAU та до
виробника інструменту.

Розкрій
Якісний розкрій обумовлений різними факторами:
- правильне встановлення полотна пили;
- швидкість подачі;
- форма зубця;
- відстань між зубцями пили;
- кількість обертів;
- швидкість різання.

В  залежності   від   виходу  розкрою  можна  використовувати  дискової  пили  із
твердосплавним (HW) або алмазним (DP) покриттям.

Розкрій RAUVISIO crystal. 
Форматні  пили.  Принципово  слід  рекомендувати  пили  з  високим  числом  зубців.
Найкращої  якості  розрізу  досягають  за  допомогою  комбінованих  форм  зубців  –
трапецевидно-пласка  фаска  (TR-FL-FA).  Якісний   розріз   отримують  також  і  за
допомогою  пили  із  скіснорізними  (ліворуч  або  праворуч)  зубцями  та  з  пласкою
передньою фаскою зуба пили з довгим різальним пругом із нахилом зубів у різні боки
(?? кутом між осями із передньою фаскою).   Пили з порожнистими зубцями дають в
результаті  гіршу  якість  розрізу  (розтріскування  покриття).  Мінімальні  пошкодження
можуть  бути  однак   нівельовані  під  час  подальшого  форматування  плит  в  процесі
крайкування. Використання відповідної підрізної пили забезпечує  якісну обробку країв.
Оптимальний виступ полотна пили: 20 - 30 мм
Рекомендована швидкість розпилювання: 60 - 70 м/с
Подача заготовки на зуб: 0,03 - 0,05 мм

Скіснорізний зуб
Трапецевидний-плаский
Трапецевидно-пласка фаска 
Виступ полотна пили
Розподільні пили для плит
Обладнання із розподільною пилою дає хороші результати при використанні пили  із
трапецевидно-пласкими  зубцями  (TR-FL).  Використання  відповідної  підрізної  пили
забезпечує  якісну обробку країв.
Для цього застосовуються підрізні пили із скіснорізними (ліворуч або праворуч) зубцями
та  високим  кутом  встановлення  (близько  25°).  В  якості  альтернативи  пропонується
обробка  плити  таким  чином,  коли  лицьова  сторона,  що  вкрита  захисною
поліетиленовою плівкою, була спрямована вниз. 
Виступ полотна пили слід встановлювати залежно від діаметра: 
Диск пили Виступ (Ü)



Розкрій RAUVISIO crystal slim.
 Оскільки у випадку RAUVISIO crystal slim мова йде про чисто полімерну систему, для
отримання  високоякісного   розпилу  без  сколів  застосовується  відповідна  пила   для
штучних  матеріалів.  Пили  для  штучних  матеріалів  відзначаються  високою  кількістю
зубців пили та негативним переднім кутом різця. 

Негативний  передній кут різця
Оптимальна виступ полотна пили: близько 10 мм
Рекомендована швидкість розпилу: 60 - 70 м/сек.
Подача заготовки на зуб: 0,01 - 0,02 мм

Розпил слід здійснювати на підставці  (основі),  що є  достатньо великою та з  рівною
поверхнею.
Оскільки будь-який вертикальний рух погіршує якість розрізу ,  плиту RAUVISIO crystal
slim, за необхідності, слід надійно зафіксувати між двома МДФ-панелями. 

Обробка крайків за допомогою шліфувального паперу/ полірувальної пасти.
Вирівняйте нерівності на крайках. 

Спочатку для вирівнювання крайок застосовуйте шліфувальний папір 400, а потім - 
шліфувальний папір 600. Для полірування користуйтесь відповідною полірувальною 
пастою та м’яким сукном. 
Фрези для  станків прохідного типу
Загалом цей матеріал  може оброблятись  інструментами із   повністю твердосплавних
металів або оснащеними твердосплавними  частинами, фрезами з з твердого сплаву або
фрези із діамантовим напиленням. Інструменти повинні мати зубці із взаємним нахилом
у різні боки (?).  

Для  фрез  з   поворотним  диском  можливе  виникнення  хвилястості.  Застосування
інструментів  у  системах  затискних  пристроїв  з  високою  швидкістю  обертання
відрізняється помітними перевагами. 
Використання  класичної  фрези  не  дозволяє  отримати  чистий  край  для  полімерного
скляного  ламінату.  За  необхідності  слід  працювати  спеціальними  полірувальними
фрезами або додатково встановленими монокристалічними алмазними фрезами (фрези
MKD).

Стружковий верстат для для станків прохідного типу.

Інструмент: Рекомендується стружковий верстат із  низькою силу розпилу. Швидкість
розпилювання: 80 м/с
Подача заготовки на зубець: 0,15 - 0,20 мм

Настільний фрезерний верстат фреза для  станків прохідного типу
Інструмент:  рекомендуються  фрезерні  головки  з   інструментами  із  твердосплавних
металів  (поліровані)  або  фрези  із  діамантовим  напиленням  (DP)  із  максимальним
нахилом  зубців  у  різні  сторони.  Рекомендуються  поліровані  різальні  диски  та  чисто
відшліфовані  задні  кути  різального  інструменту.  Вибирають  за  можливості  більші
діаметри. 
Швидкість розпилювання: 50 - 60 м/с
Приклад: Ø100 мм -> 12.000 об./хв.
Ø125 мм  -> 9.000 об./хв.
Ø150 мм -> 8.000 об./хв.
Ø180 мм -> 6.000 об./хв.
Подача заготовки на зубець: 0,3 - 0,5 мм

Обробка на стаціонарних верстатах з програмним управлінням (CNC)
Необхідні цанговий затискач, гідравлічна система затискних пристроїв або затискний
патрон, або термоусадний затискний патрон. 
Інструмент: повністю з твердого сплаву кінцева (хвостова) фреза, хвостова фреза з



непереточуваними пластинами із взаємним нахилом зубів у різні боки, хвостова фреза,
оснащена алмазними зубами Z = 2 або Z = 3, залежно від потрібної швидкості  подачі. 
Швидкість розпилювання залежно від діаметра: 15 - 25 м/с 
Подача заготовки на зуб: 0,15 - 0,25 мм (в жодному випадку ≤ 0,1 мм) 
Обробка із зустрічним рухом. 

Спеціальна  обробка  поверхні  гравірувальними  фрезами,  а  також  обробка  чистого
полімеру (наприклад, RAUVISIO crystal slim).
Щоб надати поверхні різні візуальні ефекти/ акценти, можливо здійснення відповідної 
обробки на стаціонарному обладнанні шляхом фрезерування поверхні/ фрезерування V-
подібних канавок у полімерному матеріалі. 
Залежно від вимог до якості застосовуються різні різальні засоби та напрямки осі. Для
виготовлення  фрезерованої  поверхні  з  матовим  ефектом  можливо  застосування
твердосплавної фрези. Для високоякісної блискучої поверхні здійснюється мінімальне
зняття стружки (0,1 -  0,2  мм)  за допомогою монокристалічної  алмазної  фрези,  тому
залежно  від  бажаної  глибини  фрезерування  необхідні  попереднє  фрезерування/
зачищення геометрії із застосуванням твердосплавної фрези. При цьому слід звертати
увагу, що рівноцінну якість обох фрезерних бокових поверхонь можна досягти тільки
відповідною обробкою в одному напрямку. 
Ідеальні параметри обробки
Подача: 2 м / хв.
Кількість оборотів: 18.000 об./хв.
Розглянуті вище вимоги до інструментальної техніки, а також параметрів машин діють
також  для  обробки  чистого  ламіната  або  RAUVISIO  crystal  slim  (наприклад,  для
забезпечення проточеної геометрії кромок). 

Свердління.

Свердління отворів для дюбелів в полімерному скляному шарі.
Добрі  результати  забезпечує  застосування  звичайних  HW-свердел  для  виготовлення
отворів для дюбелів. Використання розточувальних штифтів не забезпечує задовільного
свердління.  Передусім  потрібно  швидке  занурення  (режим  S-S).  При  повільному
зануренні (режим L-S) навколо свердла утворюються довгі пластмасові стружки. 
Подача: 3 - 4 м / хв.
Кількість оборотів: 4.500 об./хв. 

Свердління отворів для дюбелів у полімерному стабілізуючому шарі.
Можуть застосовуватись звичайні HW-свердла для виготовлення отворів для дюбелів.
Найкращі кромки отворів утворюються при використанні потужного VHW свердла для
дюбелів. Потрібно швидке занурення (режим S-S). При повільному зануренні (режим L-
S)  навколо  свердла  утворюються  пластмасові  стружки.  Також  можливо  досягнення
хороших  результатів  для  стабілізуючого  шару  з  використанням  розточувальних
штифтів. 
Подача: 3 - 4 м / хв.
Кількість оборотів: 4.500 об./хв.

Наскрізні отвори.
Досягнення найкращих кромок отворів з вхідного боку (скляний ламінат) та вихідного
боку (стабілізуючий шар) забезпечується використанням стандартних HW свердел для
наскрізного свердління. 
Подача: 3 - 4 м / хв.
Кількість оборотів: 4.500 об./хв.
Вимагається  швидке  занурення  (режим  S-S-S).  В  цьому  випадку  також не  повинен
застосовуватись  режим повільного свердління (режим  L-S-L),  який супроводжується
утворенням навколо свердла пластмасової стружки. 

Отвори під фурнітуру та отвори для кухонної стрічки.
Рекомендується застосування стандартного свердла з циліндричною головкою.
Повільне занурення (режим L-S) приводить до вимушеного злиття кромок отвору та до



утворення довгих пластмасових стружок навколо свердла.

Подача: 1,5 - 2 м / хв.
Кількість оборотів: 3.000 об./хв.
Кількості оборотів вище n = 4.000 об./хв. не рекомендуються.

Розточувальні отвори для RAUVISIO crystal slim.
В  основному,  для  розточувальних  отворів  (наприклад,  прорізів  для  штепсельних
розеток)  рекомендується  використання  фрезерування  з  верхнім  розташуванням
інструменту,  шляхом  якого,  за  допомогою  упорного  кільця  та  застосування
розташованого  шаблону  можливо  видалення  бажаної  частини.  Для  розточувальних
отворів слід застосовувати гострі відрізні фрези з дещо притупленими центровочними
свердлами.  Для запобігання виламуванню кромок отвору отвір  спочатку наполовину
заглиблюють з одного боку. Потім свердлять з іншого боку та завершують виконання
отвору. 

Термін придатності.
Термін придатності інструментів та результатів роботи залежать, відповідно, від кількох
факторів,  наприклад,  від  матеріалу,  інструменту  та  машинного  обладнання.
Дослідження  терміну  придатності  (стійкості)  матеріалу  RAUVISIO  crystal  у  підсумку
підтвердили  більший  термін  придатності  при  порівнянні  з  обробкою
деревинностружкових плит з мела міновим покриттям. З огляду на існування численних
оброблювальних верстатів та різну складність поставлених завдань, ми рекомендуємо
з’ясовування вимог, пов’язаних із замовленням, з компетентним відділом збуту REHAU
або  з  Вашим  виробником  інструменту.  Представлені  відомості  були  розроблені  у
співробітництві  з  існуючими  виробниками  інструменту,  докладні  рекомендації  щодо
параметрів  машин  та  рекомендації  щодо  інструментів  можуть  бути  надані  у
розпорядження в Вашому відділі збуту REHAU. 

Окантовування з RAUKANTEX pro.

Безшовне окантовування - RAUKANTEX visions pro.
Разом  з  високоякісною  поверхнею  RAUVISIO  crystal,  REHAU  пропонує  застосування
RAUKANTEX pro для обох наступних можливостей окантовування. 
Дивитись Інструкції з обробки / TLV RAUKANTEX pro (PММA та ABS), а також RAUKANTEX
visions  /  magic  3D  (V-M  25/01)  та  RAUKANTEX  color.  Для  отримання  додаткової
інформації зверніться, будь ласка, до Вашого відділу збуту REHAU. 

Після  виготовлення  якість  конструктивного  елементу  (наприклад,  приєднання
окантовки,  візуальні  характеристики  та  експлуатаційні  якості),  яка  залежить  від
установок обладнання та якості застосованих панелей, повинна перевіряти  споживача.
Перед роботою індивідуально, відповідно до виробничої серії, повинні бути встановлені
оптимальні  параметри  машин,  параметри  інструменту  та  швидкості  розпилювання.
Відділ технічної підтримки споживачів REHAU охоче надасть Вам підтримку.

«Duo-рішення» - RAUKANTEX visions pro.
RAUKANTEX visions pro.
Матеріали окантовки RAUKANTEX visions pro для безшовної обробки кромок виготовлені 
з PММA матеріалу. Вони придатні для обробки на верстатах для наклеювання окантовки
за всіма наявними безшовними технологіями (лазер, гаряче повітря, NIR, плазма). 
Дивитись Інструкцію з обробки / TLV RAUKANTEX pro (PММA) та RAUKANTEX visions / 
magic 3D (V-M 25/01). 

Матеріали окантовки оснащені прозорим полімерним функціональним шаром. Замовник
має можливість перевірити шляхом спроб обробки придатність RAUKANTEX pro. 
При обробці RAUKANTEX visions pro слід звертати увагу, зокрема, на достатнє притискне
зусилля в  тонкій,  прозорій  частині  окантовки в  напрямку прозорої  області  скляного
ламінату, а також на синхронізацію надходження стрічки окантовки та подання панелі,



щоб отримати оптимальну прозорість для скляного ламінату. 

Якість  підготовлених  кромок  з  огляду  на  вибоїни  та  подряпини  в  зоні  прозорості
залежить від системи кріплення, установки та якості фрези, геометрії фрези та ін. 

Кромка «під скло» на поверхні під окантовку.
З’єднання з поверхнею RAUVISIO crystal.
Можливі варіанти:
Зеленувате  зафарбовування  прозорого  боку  стрічки  окантовки  для  поліпшення
скляного ефекту. 

Поліпшена окантовка «під скло» шляхом стриманого зафарбування прозорої області.

Конструктивне поєднання поверхні та стабілізуючого шару 
Покриття  панелі,  яка  є  основою,  стабілізуючого  шару  а  також  забарвленого  шару
поверхневого матеріалу RAUVISIO crystal. 
Можливі варіанти:
Декорування  боку  стрічки  окантовки,  наприклад,  надання  оптичних  якостей  сталі,
деревини, та ін.

Варіанти декорування RAUKANTEX 
«Duo-рішення» RAUKANTEX visions pro є доступним тільки як безшовна окантовка з 
полімерним функціональним шаром. Внаслідок прозорого боку окантовки є неможливою
її обробка із застосуванням клею. 
Безшовна  окантовка  застосовується  для  досягнення  візуальної  та  функціональної
відсутності  шва  між  панеллю  та  окантовкою.  Зворотний  бік  матеріалу  окантовки
оснащений  для  цього  прозорим  полімерним  функціональним  шаром.  Це  робить
можливим прозоре з’єднання між панеллю та окантовкою з отриманням довершеного
візуального ефекту «під скло».
Це системне з’єднання панелі  та  безшовної  окантовки робить  можливим масштабне,
безшовне  окантовування,  водночас  створюючи  досконалу  безшовну  оболонку
дерев’яної панелі основи та пластикових елементів. 

Скляний ламінат («під скло»)
Безшовна окантовка
Забарвлений бік
Прозорий бік
Дерев’яна основа
Стабілізуючий шар

RAUVISIO  crystal  -  Запресований  системний  конструктивний  елемент  з  RAUKANTEX
visions pro.

Залежно  від  можливостей  використання,  обробка  матеріалу  окантовки  може
виконуватись як по радіусу, так і з різною геометрією фасок. 

Для створення єдиного блиску матеріал окантовки PММA може бути відполірований до
блиску,  подібно  до поверхні  ламінату,  а  також поверхні  стрічки окантовки,  завдяки
чому утворюється однорідний, сяючий зовнішній вигляд поверхонь.  

«Uno-рішення» - RAUKANTEX color pure/pro.
RAUKANTEX color pure/pro в блискучому виконанні. 
Як  альтернатива  Duo-окантовуванню  з  RAUKANTEX  visions  pro існує  можливість
окантовування відповідним кольором за допомогою RAUKANTEX color (в подальшому,
«Uno  -  рішення»).  На  відміну  від  Duo-окантовки,  в  цьому  варіанті  можливо  як
забезпечення  підвищеної  міцності  з’єднання  шляхом  класичної  обробки  клеєм,  так  і
шляхом  безшовного  з’єднання.  REHAU  пропонує  узгоджене  за  кольорами  портфоліо



окантовки для  RAUVISIO crystal,  з  глянцевим та матовим декоруванням,  зокрема в
поєднанні з узгодженим за кольором полімерним функціональним шаром з утворенням
однорідного візуального ефекту ламінованих поверхонь, також в кутових зонах. Окрім
того,  Uno-рішення  завдяки  застосуванню  окантовки  із  забезпеченням  підвищеної
міцності,  пропонує  цікавий  варіант  окантовування,  зокрема,  у  випадках,  коли
неможливо  здійснення  безшовного  окантовування.  При  цьому  в  області  окантовки
утворюється ефект скла, який є найкращим, коли фрезеровані фаски на 45° на стрічці
окантовки та поверхні, внаслідок чого стає видимим скляний ламінат.   Фаска 45 ° на
стрічці окантовки та на поверхні.

Фаска 45 ° на окантовці та матеріалі поверхонь.

Фаска 45 ° на окантовці та матеріалі поверхонь.
При цьому можуть застосовуватись різні матеріали, які можуть оброблятись різанням та
напрямки обробки інструментами, а також геометричні параметри обробки, які згідно з
вимогами якості створюють відповідний зовнішній вигляд поверхні в зоні фрезерування
(матова/ блискуча). Для досягнення максимально рівномірного вигляду поверхонь, слід
враховувати точність радіального руху фрези, кількість різальних кромок та мінімальну
швидкість  подачі  для  мінімізації  вибоїн  при  зрізанні  стружки,  а  також надійність  та
жорсткість системи кріплення різального інструменту та мінімальне, рівномірне зняття
стружки  при  циклюванні  для  уникнення  різних  блискучих  ефектів  та  пошкоджень/
слідів ряботіння на матеріалі поверхні. 
Наступний потенціал оптимізації стосовно блиску в зоні фрезерування пропонує 
додатково залучені процеси спеціальної обробки, необхідність яких визначається в 
окремих випадках залежно від вимог.
 «Uno-рішення» є доступним як безшовна окантовка RAUKANTEX color pro з полімерним
функціональним  шаром,  так  і  окантовка  із  забезпеченням  підвищеної  міцності
RAUKANTEX color pure в Express Collection REHAU. 

Обробка окантовки для RAUVISIO crystal slim.

Якщо забезпечена машинним шляхом якість окантовки є недостатньою, можливо 
покращення результату на місці із застосуванням шліфувального паперу/ полірувальної 
пасти. Спочатку слід вирівняти окантовку. Для цього спочатку використовують більш 
грубий шліфувальний папір (400 - 600) та завершують шліфування більш тонким 
шліфувальним папером (1500 - 3000). Для полірування застосовуйте полірувальну 
пасту відповідної якості та м’яке сукно.  
Окантований конструктивний елемент

Разом з чистим ламінатом, а також запрессованними панелями великого розміру, REHAU
за  допомогою  Конфігуратора  пропонує  замовникам  обробку   окантовкою  з
використанням лазера будь-яких конструктивних елементів.  

Окантовка конструктивного елемента за допомогою лазеру.
Для фронтальної області застосування  (номінальний розмір 19 мм з окантовкою Duo)
було здійснено успішну сертифікацію при співробітництві з Союзом Технічного Нагляду
(TÜV) Рейнланду відповідно до Директив AMK.
Сертифікований конструктивний елемент вирізняється наступними якісними ознаками:
- Якість
- Придатність до застосування
- Регулярний виробничий контроль

Вигнуті деталі меблів

 Використовувати відповідні підложки у якості основи з RAUVISIO crystal ;
 Формувати вигини підложки та полімерних ламінатів (скляний ламінат і ламінат-

підложка) за допомогою технології вакуумно-мембранного тиску;
 Мінімальний радіус - 400 мм (ризик тріщин на лакуванні);



 Можливе виконання індивідуального замовлення (за кресленнями клієнта або за 
зразком);

 Використовується для виробництва меблевих фасадів для кухонь та ванних 
кімнат, т.п.

Виготовлення деталей (для кожної деталі визначається окремо):
 Обов’язкова умова – наявність вакуумного або тактового (прохідний прес 

періодичної дії) пресу з позитивно-негативною формою;
 Застосовується технологія холодного пресування, оскільки при нагрівання можна

пошкодити тверде покриття Crystal (якщо застосовується ПВА) (PVAC полівініл 
ацетат?), можно прискорити процес затвердіння при макс. температурі в 60° - 
для термоформування акрилу потрібно прибл. 160° - але тверде покриття Crystal
цього не витримає;

 Як внутрішній так і зовнішній радіуси мають бути не менше 400 мм (в такому 
випадку матимуть вплив сили тиску та натягу);

 Я би радив працювати з тонкими МДФ-шарами, наносити на них клей та 
спресовувати;

 Перший шар МДФ спресувати за допомогою ПУ-клею для поверхонь і зробити 
прирізку, а інші шари спресувати клеєм ПВА;

 МДФ можна ще прирізати або ж працювати з фанерою;

Для личкування можна використати або ламінат або відповідну широку крайку, клеїти 
за допомогою клею та тактового преса, а краї обробити за допомогою опорного кільця 
(фрезерного шпинделя) та верхньої фрези. Це можна заробити на ЧПУ.

Застосування та вказівки з інсталяції.

RAUVISIO  crystal  призначається  для  вертикального  застосування  для  внутрішнього
оформлення. Для горизонтального застосування потрібна консультація відділу технічної
підтримки REHAU або таке застосування відбувається під відповідальність споживача. 

Фронтальне застосування
RAUVISIO  crystal  від  початку  розроблялись  для  фронтального  застосування.  Цей
продукт поєднує високоякісні поверхні «під скло» з позитивними якостями полімерного
матеріалу та  при застосуванні забезпечує максимальну гнучкість завдяки можливості
використання  класичних  процесів  обробки  деревини.   Пили,  фрезерні  верстати,
свердління  або  оздоблення  окантовкою  при  наявності  відповідних  рішень  для
окантовувальних стрічок Rehau, забезпечують комплексне виготовлення фронтальних
поверхонь  з  оптичним  ефектом  «під  скло»,  при  цьому  не  потрібні  жодні  спеціальні
методи обробки. Рівні поверхні завдяки стабілізуючому шару забезпечують бездоганні
поверхні, що є важливим для фронтального застосування.  

RAUVISIO crystal - фронтальне застосування.
Окрім цього, RAUVISIO crystal slim може також використовуватись як фільонка. При 
використанні в якості фільонки слід враховувати тепловий коефіцієнт розширення.  
RAUVISIO crystal slim – фронтальний заповнювач.



Застосування для ніш.
RAUVISIO crystal slim або окантовані RAUVISIO crystal можуть застосовуватись як задня 
стінка ніші.
Також у разі установлення як задньої стінки ніші принципово важливо враховувати 
коефіцієнт теплового розширення для кожного випадку установки. За даними досвіду, 
рекомендується дотримання загальної відстані / проміжку щонайменше 4 мм від 
елементів, які знаходяться поруч, наприклад, стінки, шафи, розташовані вгорі, або 
робочі панелі. 
4 мм температурного проміжку.

RAUVISIO crystal – це термопластичний полімерний матеріал, тому призначений тільки
для  монтажу на поверхнях,  температура  яких не  перевищує 80  °C.  Тому необхідно
дотримання  достатнього  розміру  мінімальних  відстаней  залежно  від  температурного
навантаження приміщень, зокрема, з огляду на розташування варильних поверхонь, які
є джерелом випромінюваного тепла. 

Варильна поверхня  Мінімальна відстань
Індукційна, керамічна, чавунна ≥ 50 мм
Газ ≥ 200 мм

При неналежному використанні, як наприклад, тривало включені, не захищені варильні 
поверхні або безпосередній контакт з гарячими каструлями/ сковорідками та ін., 
внаслідок температури можливо виникнення пошкоджень поверхні.
Щоб уникнути цих потенційних небезпек, для варильної зони можуть застосовуватись 
альтернативні жарозахисні екрани з жаростійких матеріалів, як наприклад, сталь. 
Відстань до стінки  2 мм.
Жарозахисний екран.
RAUVISIO crystal slim.
Варильна поверхня.
Для  поверхневого  кріплення  RAUVISIO  crystal  на  задній  стінці  рекомендується
приклеювання за допомогою силікону. 
Склеюванні  поверхні  повинні  бути рівними,  очищеними та  знежиреними.  Також слід
зважати  на  вказівки  виробника  силікону.  Перед  використанням  силікону  потрібно
випробувати  його  на  непомітному  місці  з  метою  виявлення  можливих  пошкоджень
полімеру.  Силікон потрібно наносити у вигляді  товстої  смужки (товщиною близько 6
мм), вертикально на відстані близько 50 мм. В області варильної зони внаслідок впливу
підвищеної температури мінімальна відстань між нанесеними смугами клею складає 25
мм. 

Двобічна липка стрічка.
Близько 6 мм товщиною смужка клею, нанесена вертикально на відстані близько 50 мм.
≥ відстань 50 мм між задньою стінкою ніші та краєм варильної поверхні.
Варильна поверхня.
Близько 
Близько 6 мм товщиною смужка клею, нанесена вертикально на відстані близько 25 мм 
через всю довжину варильної поверхні.
Для фіксації частково може застосовуватись двобічна липка стрічка. При кріпленні на
стіні слід забезпечити відповідне притискне зусилля, таким чином, щоб між панеллю та
стінкою  утворилась  відстань,  що  не  перевищує  2  мм,  що  потрібно  для  надійності
кріплення. 

Зазори,  які  утворились,  наприклад,  внаслідок  довбання  в  кутових  зонах,  стінні
підключення  (як  наведено  вище)  внаслідок  поширення  тепла  також  повинні
ущільнюватись силіконом та вирівняні.  Це має особливу важливість,  якщо RAUVISIO
crystal піддаватиметься впливу вологи. Приєднувальні стики або деформаційні шви є
з’єднаннями,  які  підлягають  обслуговуванню,  їх  треба  регулярно  перевіряти  та  при
потребі поновлювати. Слід враховувати актуальні вказівки «Zentralverbund Deutsches
Baugewerbe / Fachverband Fliesen und Naturstein» (Центральне об’єднання німецького
будівництва / Галузеве об’єднання  кахлю та природного каменю) стосовно «виконанню



ущільнення з’єднань покриття з кахлю та панелей в середині приміщень слід приділяти
увагу та забезпечувати відсутність проникнення вологи, яка завдає шкоди будівлям».
REHAU  не  несе  відповідальності  за  некваліфіковану  та  виконану  не  фахівцями
інсталяцію, а також за збитки, спричинені цим.

Будь  ласка,  перевірте  існування  спеціальних  національних  інструкцій,  пов’язаних  з
оточенням варильних поверхонь. За наявності таких інструкцій слід належним чином їх
дотримуватись. 

За  перевірку  сумісності  застосовуваного  силікону  з  RAUVISIO  crystal  несе
відповідальність замовник.

Технічні дані

RAUVISIO  crystal  призначений  для  вертикального  застосування  в  приміщеннях.
Горизонтальне застосування, а також альтернативного застосування відбувається під
відповідальність споживача та керується відповідними чинними вимогами. 

Технічні дані RAUVISIO crystal в огляді: 
Дані продукту 
Стандарт на метод досліджень  
Ламінат 
Виконання slim 
Запресовані панелі 
Окантовані конструктивні елементи 
RAUVISIO crystal - поверхня
Загальна товщина скляного ламінату 2,0 мм ± 0,1 мм
Прозорий шар 1,6 мм ± 0,1 мм
Фарбований шар 0,4 мм ± 0,1 мм
RAUVISIO crystal – стабілізуючий шар
Акрил / Стирол- сополімер 2,0 мм ± 0,1 мм
Товщина відповідно до техн. креслення
Відповідно до DIN 438-2
2,0 мм ± 0,1 мм 4,0 мм ± 0,2 мм
Запресована фронтальна меблева панель
(Основа МДФ 15 [мм]) 19,2 мм ± 0,4 мм 19,2 мм ± 0,4 мм
Запресована панель задньої стінки ніші
(Основа МДФ 12 [мм]) 16,2 мм ± 0,4 мм 16,2 мм ± 0,4 мм
Ширина відп. тех. кресленню
Відповідно до DIN 438-2
1300 мм ± 1,5 мм 1300 мм ± 1,5 мм 1300 мм ± 1,5 мм Розмір ± 0,5 мм
Довжина відп. тех. кресленню
Відповідно до DIN 438-2
2800 мм ± 5 мм 2800 мм ± 5 мм 2800 мм ± 5 мм  Розмір ± 0,5 мм
Кутове відхилення відп. тех. кресленню
Відповідно до DIN 438-2
± 0,3 ° ± 0,3 ° ± 0,3 °
макс. 0,5 мм / в 1000
мм
Межова похибка відп. тех. кресленню
Відповідно до DIN 438-2
15 мм 15 мм 15 мм
Вага, віднесена до одиниці площі
-
Ламінат: ~2,38 кг / м ²
Стабілізуючий шар: 2,31 кг / м ²
~ 4,75 кг / м ²



16 мм: ~ 13,8 кг / м ²
19 мм: ~ 16,1 кг / м ²
16 мм: ~ 13,8 кг / м ²
19 мм: ~ 16,1 кг / м ²
Поверхневий натяг
Зворотний бік ламінату Перевірка з контрольними чорнилами
≥ 44 мН/м
(при поставці)
≥ 38 мН/м
(при приклеюванні)
PММA-поверхня скляного ламінату з твердим покриттям захищена спеціальною 
поліетиленовою плівкою, яку видаляють тільки після монтажу.

Скляний ламінат RAUVISIO crystal та RAUVISIO crystal slim
Властивості матеріалу  Стандарт на метод досліджень  
Технічні дані
Об’ємна вага скляного ламінату
Об’ємна вага стабілізуючого шару
DIN EN 323 
DIN EN 323 
1,18 кг / дм3
1,16 кг / дм3
Вогнестійкість  DIN 4102/1 B 2
Чистота матеріалу / Вміст мінеральних домішок Залишок після прожарювання ≤ 1%
Твердість за Шором D DIN ISO 7619-1 91 ± 3
Температура розм'якшення за Віком
Скляний ламінат & стабілізуючий шар
DIN EN ISO 306 - Розпорядження B50 ≥ 99 °C

Скляний ламінат RAUVISIO crystal та RAUVISIO crystal slim.
Поверхня та кольори в рамках вузьких, відповідно до застосування межах допуску – 
визначені межи допуску  є специфічними для відтінків кольору та узгоджуються із 
замовником. 
Оптичні властивості  Стандарт на метод досліджень Вимога Результат дослідження
Ступінь блиску поверхні AMK-MB-009, 09/2010 Вимірювання з 60о вимірювальної 
геометрії дзеркальний блиск: ≥ 85 GLE
матовий: ≤ 6 GLE
Колір AMK-MB-009, 09/2010 жодних помітних змін відносно еталонного зразка; виконує
рівномірно покривні властивості
Поверхня AMK-MB-009, 09/2010 рівномірна поверхня, дефекти поверхонь не є 
перешкодою на протязі 0,7 м . Бездефектна поверхня не може бути представлена 
внаслідок промислового виробничого процесу, допускаються маленькі дефекти та 
нерівномірності поверхні.
виконує
Світлостійкість відповідно до DIN EN ISO 4892-2, Розп. B
(за віконним склом)
Оцінка відповідно до DIN EN ISO 105  A02
Оцінка за синім масштабом
Оцінка за сірим масштабом
≥ ступінь 7
≥ ступінь 4

Властивості поверхонь – механічні / фізичні  Стандарт на метод досліджень Вимога 
Результат перевірки
Хімічна стійкість1)  DIN 68 861 / T1 дзеркальний блиск/ дзеркальний блиск: 1A
матовий: 1B
Див. таблицю
«Субстанції» Сторінка 30
Стійкість до подряпин DIN 68 861 / T4 дзеркальний блиск: 4D



матовий: 4C
Стійкість до мікроподряпин IHD-W-466 (Розп. A) дзеркальний блиск: Клас 1
матовий: Клас 2
виконує
Стійкість до сухого тепла 68861 / T7 / DIN EN 12 722
DIN CEN TS 16 209 
7D
Клас C
70 °C
100 °C
Стійкість до вологого тепла DIN 68 861 / T8 / DIN EN 12 721 8B 70 °C
Випробування міцності з’єднання покриття за допомогою ґратчастого надрізування DIN 
EN ISO 2409 GT 0-1 виконує
Стійкість до водяної пари DIN 438-2  Ступінь 5 без змін виконує
Модуль пружності при згинанні2) DIN EN ISO 178 3080 Н/мм2

Міцність при згинанні2) DIN EN ISO 178 98 Н/ мм2
Ударна в’язкість2) DIN EN ISO 179-1 11 кДж / м2
Лінійний тепловий коефіцієнт розширення на Кельвін  Зміна температури2)

ISO 11359-2 - 40 °C … + 20 °C
+ 10 °C … + 40 °C
+ 20 °C … + 80 °C
0,590 E-4

0,667 E-4

0,754 E-4

1) Перевірка хімічної стійкості відповідно до DIN 68861-1 поширюється на наведені 
нижче в таблиці субстанції, інші субстанції не перевірені остаточно та досліджуються 
замовником самостійно. Результати перевірки діють виключно для лакованої поверхні 
панелі та не для механічно відкритих радіусів або фасок в області фрезерування, а 
також в поверхні. 
2) Тільки RAUVISIO crystal slim

Перевірки конструктивного елементу для  окантованого конструктивного елементу.

Обсяг поставок REHAU охоплює RAUVISIO crystal від окремого ламінату до запресованої 
панелі з та без окантовування. Нижченаведені дані стосуються REHAU запресованих  та 
з готовим окантовуванням конструктивних елементів RAUKANTEX visions pro. Вказується
на те, що REHAU несе відповідальність тільки для свого обсягу поставок відповідно до 
специфікації REHAU, проте не для процесів запресовування та окантовування, в яких 
REHAU не бере участь.  Результати перевірок конструктивного елементу в стані 
готовності та окантованого зокрема, в значній мірі залежать від встановлюваних 
замовником параметрів машин та процесів при обробці RAUVISIO crystal,  
застосовування ним відповідних клейових матеріалів та окантовок, а також від 
дотримання замовником інструкцій щодо обробки  від REHAU відповідно до цієї Технічної
інформації. Відносно встановлення параметрів машин та процесу надається відповідна 
підтримка технічного відділу REHAU.
Просимо звернути увагу, що наші консультації, пов’язані з технічною підтримкою, 
грунтуються на нашому досвіді та знаннях, проте на них не поширюється гарантійне 
забезпечення. 

Перевірки конструктивного елементу;  Стандарт на метод досліджень: Результат 
перевірки. Стійкість до впливу температури: Оцінка відповідно до AMK-MB-001 (05/03) 
Витримує
Стійкість до впливу водяної пари: Оцінка відповідно до AMK-MB-005 (07/2007), Модуль 
1 Витримує 
Стійкість до вологого клімату: Оцінка відповідно до AMK-MB-005 (07/2007), Модуль 2 
Витримує Стійкість до термоциклування: Оцінка відповідно до AMK-MB-005 (07/2007), 
Модуль 3 Витримує



Границя витривалості при нагріванні 4 тижні 50°C: Оцінка після 24 годин акліматизації  
Витримує 

1) Перевірки конструктивного елементу стосуються обумовлених в таблиці частин АМК з
відповідно наведеним там станом. 

Інструкції з монтажу - резюме.

Пошкодження поверхні RAUVISIO шляхом неналежного поводження.
Зверніть увагу на наступні вказівки, щоб уникнути матеріальних збитків.

Зберігання та транспортування панелей великого розміру здійснюється тільки на 
палетах з суцільною, рівною та стабільною основою, яка забезпечує захист від землі 
(наприклад, MDF 18). 
Палети завжди розвантажують/ навантажують з поперечного боку в центральному 
положенні. 
Панелі великого формату, а також готові панелі забороняється зберігати у вологих 
приміщеннях та безпосередньо на підлозі (на грунті).

Панелі великого формату та готові панелі не зберігають під відкритим небом або у 
місцях з наявністю джерел ультрафіолетового опромінення.

Готові елементи перед установкою витримують для акліматизації щонайменше 24 
години при кімнатній температурі (мін. 18 °C). При температурі доставки менше ніж 5 
°C, елементи повинні проходити кондиціювання з усіх боків щонайменше 48 годин. 

На панелях  крупного формату та готових елементах забороняється розкладати будь-які
предмети, щоб ці предмети не призвели до пошкодження. 

Для захисту при транспортуванні та зберіганні панелі з дзеркальним блиском RAUVISIO 
crystal повинні перекладатись екологічно не шкідливою поліетиленовою плівкою (не 
застосовується для сатинованих, матових варіантів). Поверхні залишаються 
захищеними до моменту остаточного застосування готової частини на панелі, захист 
видаляється тільки у кінцевого користувача. 
RAUVISIO crystal призначений для вертикального застосування в приміщеннях 
(зокрема, фронтальні меблеві поверхні, а також застосування в нішах). Спеціальні 
випадки застосування з огляду на описані вище гарантовані властивості повинні 
самостійно, відповідно до відповідного застосування, перевірятись переробником/ 
замовником або повинні обговорюватись з виробником та за необхідності власноручно 
перевірятись.

Для поверхневого кріплення RAUVISIO crystal slim (як наприклад, застосування для 
ніш) рекомендується приклеювання силіконом. Перед склеюванням поверхні повинні 
бути рівними, очищеними та знежиреними, також слід враховувати вказівки виробника 
силікону. Силікон потрібно наносити у вигляді товстих смужок на відстані близько 50 
мм. Відповідно до обставин монтування слід враховувати необхідність виконання 
температурних швів. 
Монтування матеріалу, який пройшов акліматизацію, не повинно відбуватись при 
температурах <15 °C.
Всі матеріали та компоненти повинні перед обробкою / монтажем бути перевірені на 
наявність дефектів або недоліків. 
Для запобігання виникненню тріщин внаслідок внутрішньої напруги, при обробці та 
монтажі проміжне зберігання повинно відбуватись виключно в оригінальній упаковці в 
закритих та незамерзлих приміщеннях. 
Неокантовані окантовкою вузькі сторони дерев’яної основи не повинні перебувати в 
контакті з вологою. Всі розрізані кромки повинні бути запечатані відповідною 
окантовкою (RAUKANTEX visions pro або RAUKANTEX color pure /pro). 
Всі просвердлені отвори в дерев’яних основах-панелях під час монтажу повинні бути  
запечатані для уникнення потрапляння вологи.



Сильнодіючі хімічні речовини можуть спричинити пошкодження поверхні, такі, як 
наприклад, сильнодіючі розчинники, спеціальні засоби для чищення (наприклад, засіб 
для чищення стоків, промислові засоби для чищення та ін.), а також агресивні 
речовини. 
При очищенні такі елементи, як піщинки або подібні абразивні засоби для чищення/ 
губки для чищення та ін., можуть спричинити появу подряпин. 
Для мінімізації статичних зарядів рекомендується обробка антистатичними засобами для
очищення пластмаси. 
На наступають на RAUVISIO crystal продукти.
Не ріжуть на поверхні гострими предметами. 
Не працюють інструментами на поверхні.

Вказівки з використання / догляду для кінцевого користувача.

Вітаємо Вас з обранням продукту з цього високоякісного та стійкого матеріалу. 

RAUVISIO crystal є ударостійким та витривалим матеріалом для поверхонь з акрилу. Він 
призначений для вертикального застосування в приміщеннях.
Однорідний матеріал, позбавлений пор, відповідає санітарно-гігієнічним вимогам та 
допущений до контакту з харчовими продуктами, також є стійким по відношенню до 
грибів та бактерій. 

Продукт зберігає стійкість до звичайних господарських хімікатів та речовин, а також до 
дезинфікуючих засобів, тривалий вплив агресивних речовин може залишати на ньому 
сліди або пошкодити матеріал. 
Характеристики матеріалу щодо стійкості до впливу хімічних продуктів наведені нижче 
в таблиці. 
Користувач на власний розсуд здійснює перевірку хімічної стійкості матеріалу до 
речовин, не представлених в цій таблиці. 

Речовина Результат
Видимі зміни відсутні
Оцтова кислота 
Лимонна кислота 
Натрію карбонат 
Спирт нашатирний 
Спирт етиловий 
Біле вино, червоне вино, південне вино 
Пиво 
Кола - напої
Кава розчинна 
Чай чорний 
Сік чорної смородини 
Молоко згущене 
Вода 
Бензин 
Ацетон 
Етил-бутилацетат 
Масло 
Оливкова олія 
Гірчиця 
Кухонна сіль 
Сік цибулі 
Дезінфікуючий засіб 
Чорна паста-чорнила кулькової ручки 
Штемпельна фарба 
Засіб для чищення 
Розчин для чищення 



RAUVISIO crystal не потребує особливого догляду: 
Більшість забруднень, а також відбитки пальців видаляють водою та мікроволокнистою 
серветкою. Окрім того, для очищення поверхні можливо використання звичайних рідких
засобів для чищення. 

RAUVISIO crystal невибагливий щодо догляду.

Сильнодіючі розчинники, спеціальні засоби для чищення (наприклад, засіб для чищення
стоків, промисловий засіб для чищення), а також агресивні засоби для чищення та 
хімічні речовини сильної дії можуть пошкодити поверхні. 
Видаляйте стійкі забруднення за допомогою м’якої губки, стандартних засобів для 
чищення пластмаси або рідким косметичним молочком (без засобу для чищення). 
Не слід застосовувати абразивні губки з нетканим полотном для чищення (наприклад, 
Scotch Brite, кухонні губки, та ін.), а також щітки, вони можуть призвести до появи 
подряпин при докладанні надмірних зусиль. 
Не слід застосовувати механічні процеси очищення, наприклад, за допомогою леза 
бритви, ножів або скребків та ін. При цьому виникають подряпини та зносостійке 
покриття буде пошкоджено. 

RAUVISIO crystal вирізняється вражаючою оптичною глибиною поверхні. 
Поверхня має блискуче, а також стійке до подряпин та стирання покриття, що надає 
можливість уникнення звичайних побутових забруднень, наскільки це можливо. 


