
 
 
 
 
 
 
ABET  ”PRINT” KORKEAPAINELAMINAATIT  Tammikuu 2010  
 
 
Teknistä tietoa sekä käyttöön liittyviä ohjeita ja suosituksia 
 
 
Kaikki sarjat;  Levyjen paloittelussa ja asettelussa on huomioitava pintarakenteen suunta, joka on 
  merkitty taustapuolella nuolin. 

Pääsääntöisesti kaikki valmistajat suosittelevat runkolevyn taustapuolella käytettäväksi 
samaa kalvoa kuin etupuolellakin vääntymisen välttämiseksi. Jos/kun halutaan käyttää 
vastalaminaattia suosittelemme sen soveltuvuuden testaamista. 

 
Colours&textures-sarja; “Colours&textures” sarjan millerighe 2 on mattapintaisempi kuin vakio millerighe. 
 
FIBER -sarja;  Pintamateriaalin erikoisesta koostumuksesta johtuen (melamiiniin sekoitettu 
  käytettyjen juuttikahvisäkkien kuituja) levyjen ulkonäössä esiintyy epäsäännöllisyyttä 
  ja ”roskia”. Ei suositella vaakapintoihin. 
 
SERIGRAFIA -sarja; Silkkipainotekniikasta johtuen eri levyjen värisävyissä voi esiintyä eroavaisuuksia. 
 
PERLACEI-  ja  Valmistustekniikasta ja käytetyistä väripigmenteistä johtuen värisävy vaihtelee katselu- 
IRIDESCENT I-sarjat; kulmasta ja valaistuksesta riippuen. Levyn paloittelussa ja sijoittelussa on huomioitava 
  että rinnakkaisissa kappaleissa levyn kuitujen suunta on sama; merkitty nuolin 
  laminaattilevyn taustapuolelle. Iridescentiä suositellaan vain pystypintoihin. 
 
METALLI -sarja; Suositellaan käytettävän vain pystypinnoissa. Levyjen paloittelussa ja sijoittelussa tulee 
  kiinnittää huomioita levyn pintarakenteen oikeaan suuntaan (tämä on merkitty nuolin 

joko levyn taustapuolelle tai suojakalvoon), mikäli halutaan varmistaa, että esim. 
millerighe pintaan ei aiheudu valaistusolosuhteista johtuvia sävyeroja rinnakkaisten 
levyjen osalta. Koskee erityisesti MET 1 sarjan levyjä – 873, 874 ja 877. 

  Millerighe (vaakauritus) ja multirighe (pystyuritus) pintoja ei voi käyttää sekaisin 
  koska levyjen tekniset ominaisuudet ovat erilaiset. 
 
  Koska metalli-sarjan laminaatit poikkeavat ominaisuuksiltaan muista laminaateista 
  suositellaan vapaissa ohuissa rakenteissa, esim. liukuovissa käytettävän vastaavaa 
  metallilaminaattia vääntymisen estämiseksi. Abet on kehittänyt alumiinipintaisen 
  vastalaminaatin (nr 796) MET 1 sarjan (ks. edellä) laminaateille. Vastalaminaatin 
  sävy saattaa vaihdella hieman eri toimituserien osalta. 
 
SILVER   Tehdas suosittelee levyjen liimauksessa käytettäväksi kylmäprässäystä. Mikäli 

kuitenkin halutaan käyttää lämpöprässäystä, lämpötilan ei suositella missään  
työvaiheessa ylittävän 40C. Puristuspaineeksi suositellaan 1,5 – 2 kg / cm2. 

  Vastalaminaatiksi Abet suosittelee käytettäväksi samaa laminaattia. 
  
MetalPrint  (Colours) Lämpöprässäyksessä max 60C. Puristuspaineeksi suositellaan 1,5 – 2 kg / cm2. 
 
DIAFOS-sarja;  Valmistustekniikasta johtuen saattaa esiintyä eroavaisuuksia värin ja valon läpäise- 
  vyyden osalta. Suositellaan vain pystypintoihin. 
 
PRINTWOOD -sarja; Koska koristepintana on aito puuviilu, vaihtelee sävy ja kuviointi levystä toiseen. 
  Printwood haalistuu auringonvalossa kuten aito puu. Printwood soveltuu huonosti 
  kosteisiin tiloihin. Mikäli sitä siellä kuitenkin halutaan käyttää, tulee kaikki 
  katkaisupinnat suojata huolella (esim. silikonilla, lakalla tms.). 



   
STRATIFICATO K iinnitettäessä umpilaminaattia seinään on joko varmistettava, että ilma pääsee 
-umpilaminaatti; kiertämään taustalla tai levy on kiinnitettävä niin lujasti (lämpölaajeneminen / - 
  kutistuminen huomioiden) ettei se pääse vääntymään irti sisäilman kosteusvaihteluista 
  johtuen. Kiinnitysohjeet ks. ”Stratificato” esite. 
 
SOFT-pinta  Soft-pintamuotoa ei suositella käytettäväksi vaakapintoihin kohteissa, missä se joutuu 
(eri sarjat);  alttiiksi usein rasvalle, ruokaöljylle, keitetyille vihanneksille tms. Sitä käytettäessä 
  pinta tulisi puhdistaa säännöllisesti. Tahrat saadaan pois seuraavalla tavalla: 
  kastele pehmeä, ei hankaava, sieni tai esim. Wettex kuumassa vedessä. Kastele se 

Ajaxilla, jonka levität likaantuneeseen kohtaan. Puhdista hyvin ja anna Ajaxin 
vaikuttaa pinnassa hetken (jos pinta on hyvin pinttynyt n. 10 – 15 min.). Huuhtele 
puhtaalla sienellä ja lämpimällä vedellä sekä pyyhi vielä kuivaksi pehmeällä rievulla. 
 
Muilta osin ks. valmistajan puhdistusohjeet Abetin yleisesitteestä. 
 
 

COLORPACT  Läpivärjätyssä 1,2 mm Colorpact-laminaatissa on huomioitava mm. seuraavaa: 
  Laminaatin koostumuksesta johtuen se saattaa olla tavallista laminaattia alttiimpaa 
  esim. ilmankosteuden vaihteluille. Ennen kuin levyä työstetään sen on annettava 

ilmastoitua rauhassa oikeaan lämpötilaan ja esim. ruuveille suositellaan esi-
porattavaksi hieman isommat reiät jotta levy pääsee elämään mikäli ilmankosteus 
muuttuu. 
 
 
 
 

 
                             Edellä esitetyt ominaisuudet ovat tuotteille ominaisia eivätkä siten valmistusvirheitä. 
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