
הוראות יישום מוצרי מילסטון מלבד בריכה

ברכות על רכישת המוצר מבית מילסטון. המוצר מיוצר ברמת הגימור הגבוהה ביותר
 והכול לצורך מילוי שביעות רצון הלקוח

נשמח לעמוד לרשותך במחלקת שירות לקוחות בכל פנייה בנושא אספקה
WWW.MILSTONE.CO.IL

לקוח יקר,

 על מנת שאת/ה (הלקוח) תצא שבע רצון מהמוצר ומהתוצאה הסופית יש חשיבות עליונה
שתקרא היטב את ההמלצות וההסתייגויות

 יש לבחור בעל מקצוע איכותי ולוודא שהוא מנוסה ביישום העבודה הנדרשת. בכוחו לייצר תוצאה סופית מדהימה
או להרוס

אחסנת המוצר חייבת להיות במקום יבש ומוצל
 מוצר בייצור סדרתי זכאי להחזרה או החלפה לפי חוק המכר. מוצר אשר עבר תהליך עיבוד מיוחד עבור הלקוח לא

יוכל להתקבל חזרה
 גוונים- רוב החומרים מיוצרים מחומרים טבעיים ועל כן יהיה קיים הבדל בין התצוגה בחנות/ תמונה בקטלוג או אתר

 לבין המוצר בפועל בתוצאה הסופית בין אם מדובר בחומר טבעי או ייצור סדרתי יהיה מנעד של גוונים סביר, בכל
 מקרה

 גוונים -2 על הלקוח לפרוס את המוצרים על גבי משטח ולוודא התאמתם להזמנה המקורית. מומלץ ליישם 2 מ/ר
 במקום עם תנאי תאורה מתאימים לתוצאה הסופית על מנת לבצע וידאי אחרון שאכן המוצר מתאים לציפיות

ולבחירה המקורית. מוצר שעבר תהליך יישום כלשהו לא יתקבל חזרה
 אבן טבעית- אבן טבעית היינה מוצר סופג ועל כן מומלץ בחום ליישם סילר (חומר המאט ספיגה). חובה שימוש

 לצורך איתור מוצר  www.ravid-milstone-care.co.il בסילר איכותי עם תוצאות מוכחות. מומלץ לעיין באתר
 מתאים. חשוב להתאים את סוג החומר לסוג האבן והתוצאה הרצויה. אנו ממליצים בחום ליישם סילר מתאים גם

בגב האריח
דבק- חובה להתאים את סוג הדבק לסוג המוצר. בכוחו של הדבק לגרום לנזק בלתי הפיך למוצר ולתוצאה הסופית

 תחתית מוכספת- במוצרים עם תחתית מוכספת/מוזהבת עם פויל ממתכת או כל מתכת כלשהי חובה למרוח
PH 6.8-7.2 ולהתשמש בדבק בטווח חומציות של (Akepox 2015 שכבת הגנה בתחתית המוצר (מומלץ

 רובה- מומלץ לבדוק לפני יישום מהי הרובה המתאימה. לאחר יישום הרובה המראה משתנה משמעותית, בעיקר
 במוצרים עם אחוז רובה ניכר. אין לאפשר לרובה להתקשות על המוצר. במקרים קיצוניים לא ניתן להסיר את

הרובה מבלי לפגוע במוצר
תקן התקנה- חובה להתקין על פי התקן הישראלי המתאים ת"י 1555

(חלק 1; חלק 2; חלק 3) 
 אריחי פורצלן/ קרמיקה- מומלץ ליישם סילר על גבי האריחים. למרות מה שרוב האנשים חושבים, האריחים הללו

נדרשים להגנה אם רוצים לשמור על התוצאה הראשונית לאורך זמן
https://ravid-milstone-care.co.il/product/fila-stop-dirt-חומר-איטום-סילר-על-בסיס-ממיסים-עם-מ

המלצה- לכל מקרה של שאלה או בעיה, יש לפנות למחלקת שירות
 info@milstone.co.il  לקוחות במילסטון באמצעות הטלפון או המייל 

הסתייגות- במקרה והיישום של המוצרים נעשו בניגוד להוראות יצרן מילסטון מסירה כל אחריות מהמוצר ומהתו�
צאה הסופית

ט.ל.ח


