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PLISZÉ, DUETT
Ahhoz, hogy tartósan megmaradjon a pliszírozás feltétlenül szükséges, hogy a pliszéfüggönyt rendszeresen - ha lehet,
naponta – használják (leengedjék és felhúzzák), valamint hosszabb időn keresztül zárt állapotban hagyják.
A napi működtetés magas hőmérsékletű helyiségben (déli fekvésű nyílászárónál, tetőtéri ablaknál, télikertben)
elengedhetetlen. Ha nem tud „kiszellőzni” a pliszéfüggöny, azaz állandóan leengedett állapotban van és a
pliszéfüggöny-üveg között rendkívüli módon felmelegedik a levegő, akkor a pára lecsapódhat, ami a textília
deformálódását, kinyúlását eredményezheti.
Az ablakkeret, ill. az üveg tisztításához tilos maró tisztítószert használni, nem szabad, hogy a tisztítószer a
pliszéfüggönyre csöppenjen. Nem garanciális hiba vízcsepp vagy rovarok okozta textilkárosodás sem.
A pliszéfüggönyt csak fűtött beltéri helyiségben szabad használni.
Használata nem ajánlott:
-

nem kellőképpen szellőztetett helyiségben
szaunában, nyilvános uszodában
ahol közvetlenül spriccelő víz érheti pl. zuhanykabin
kültérre pl. terasz lefedésére

Motoros működtetésű pliszéfüggöny nem szerelhető rendkívül párás helyiségekbe pl. üvegházba, uszodákba.
1.1 Pliszé/ sajátosságai
A hibának feltűnőnek, messziről szabad szemmel láthatónak kell lennie (nem kell keresni).
Általános szabály: 80-100 cm-es távolságból három beltéri nézőpontból kell a pliszére rápillantani.

Távolság
80-100 cm

1.2 Redőmagasság
Összegyűjtött állapotban +/- 1 mm a megengedett eltérés.

Megengedett
eltérés
max. 1mm
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1.3 A textília kinyúlása
Előfordulhat, hogy a felső részen megnyúlik a textília: felül „kiegyenesedik”, alul pedig redőződik (nem garanciális
hiba). Csak akkor kifogásolható az árnyékoló, ha használat során (felhúzott állapotban) már nem redőződik.

1.4.1 Szabálytalanságok a redőszerkezetében

Megengedett
eltérés
max. 1mm
1.4.2 Hullámosság a záró profilnál

Megengedett
eltérés
max. 1mm

A textília hőkezeléssel történő pliszírozása során előfordulhat, hogy a redő éle enyhén hullámos lesz (nem garanciális
hiba).

1.5 Optikai megítélés
Rétegleválás, folt, színeltérés, hasadás – amik mechanikai behatásra nem vezethetők vissza, reklamációs oknak
tekintendők. Ha azonban pl. 3 apró tűhegynyi eltérés észlelhető 1 mm2 –en, ami csak optikai segédeszközzel fedezhető fel, akkor nem tekinthető a probléma reklamációnak.
1.6 Vágási él és oldalt kibomló szálak
Külső behatásra (gyakori rángatásra, mechanikai beavatkozásra) előfordulhat, hogy a textília vágási éle felbomlik és
egyes szálak kibújnak. Ebben az esetben ollóval óvatosan a legközelebbi csomónál le kell vágni a kibomlott szálat.
Vigyázat: Az oldalt elálló szálat kihúzni tilos, a textília visszafordíthatatlan sérülését okozhatja.

