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ÖNSÖZ
 Bu kılavuz Coante plakaları işleyecek olan profesyonellere ürünün özellikleri, nakliyesi, stoklaması, işlenmesi, montajı ve bakımı hakkında önemli bilgi ve tavsiyeleri içermektedir. Bu çalışmada, temel olarak doğal taş işleme süreçlerine benzerlik gösteren Coante uygulamasında takip edilecek ilave detaylara değinilmiştir. Bu sebeple bu el kitabında kesim ve uygulamaya yönelik tüm süreçlere yer verilmemiştir. Burada yer verilen bilgi ve tavsiyeler, Coante kalitesiyle üretilmiş plakalarımızın sizlerin emeği ve ustalığı ile işlenerek son kullanıcıya beklediği estetik ve sağlamlıkta ulaşmasını sağlamayı hedeflemektedir.



Standart Sonuç
Su EmilimiYoğunluk

Eğilme DayanımıAşınma DayanımıDarbe Dayanımı
Mohs Sertliği

Kimyasal Dayanımı

EN 14617-1EN 14617-1
EN 14617-2EN 14617-4EN 14617-9EN 14617-5

EN 14617-10
EN 14617-11EN 14617-6

< 0.05 % (w4)

28 mm (A4)
KM   = MAX %1Görünür Hata Yokf25

6-7
C4

Test Fiziksel Özellikler
2.35 gr/cm³ ± 0.1Dayanıklılık 40-80 Mpa (F4)

Donma/Çözünme Dayanımı
Kimyasal Özellikler
Termal ÖzelliklerTermal Genleşme Katsayısı

f, 20R    = MAX %0.5Görünür Hata YokTermal Şok Dayanımı

TEKNİKÖZELLİKLER

> 3.4 Joule(20 mm kalınlık)

1

.19.5 10  /K-6



Ağırlık bilgileri yaklaşık olup plakadan plakaya farklılık gösterebilir.Plaka Boyutları ve Kalınlık Seçenekleri

Peçlik toleransı: Kısa kenarda 2 mm, uzun kenarda 2,5 mm, diyagonalde 3 mmKalınlık toleransı: Tüm kalınlıklarda +/- 1,2 mm

Parti / Lot Numarası
Plaka Numarası

Parti / Lot Numarası
Ürün İsmi

Ürün KoduPlaka Boyutlarıve Kalınlık

Ürün Kodu Yüzey Tipi-P: Parlak-T: Touch
Plaka Boyutlarıve Kalınlık

Kalite Kodu
Ürün İsmi

Yüzey Tipi-P: Parlak-T: Touch

Kalınlık
330X164 cm310X152 cm305X140 m 2 cm 3 cm128 kg140 kg160 kg

213 kg235 kg270 kg
320 kg352 kg

310x152 cm 305x140 cm330x164 cm

397 kg
Plaka Ağırlıkları 1.2 cm

1,2 cm2 cm3 cm

FİZİKSELÖZELLİKLER

Ürün Bilgileri          Coante plakalara ait önemli bazı bilgiler her plaka üzerinde hem etiketinde hem plakaların arkasında yer almaktadır.
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Parti / Lot Numarası Kalite Kodu

Ürün Kodu

 Coante plakaların taşınması, işlenmesi ve montajı esnasında ilgili iş güvenliği yönetmeliklerine mutlaka uyun. Kullandığınız taşıyıcı sistemlerin, elektrikli aletlerin, el aletlerinin ve tüm diğer ekipmanın kullanım ve bakım talimatlarını uygulayın. Taşıma esnasında her zaman plakalarla aranızda güvenli bir mesafe bırakın. Stoklama, kaldırma ve taşıma esnasında plakaları güvenli bir şekilde bağlayın. Kişisel koruyucu ekipmanınızı kullanın. İş güvenliği gözlüğü, eldiven ve iş güvenliği ayakkabıları tüm süreçlerde, kulaklıklar gürültülü ortamlarda kullanılmalıdır. Coante plakaların işlenmesi sırasında ortaya çıkan kuvars tozunun solunması solunum yollarında ve ciğerlerde ağır tahrişe neden olur. Bu nedenle hiçbir surette kuru kesim yapmayın. Islak kesim ve parlatma işlemleri esnasında mutlaka uygun toz maskesi kullanın ve çalışma ortamının uygun şekilde havalandırılmasını sağlayın. Daha detaylı bilgi için sayfa 16'da bulunan Güvenlik Bilgi Formu'nu okuyun. 

İŞ SAĞLIĞIVE GÜVENLİĞİ
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 Coante plakalar kırılgan değildir ancak ağırdır. Ağırlık plaka boyutlarına ve kalınlığa göre değişkenlik gösterebilmektedir. Ekipmanınızın taşıma kapasitesini Sayfa 2'de verilen ürün boyut ve ağırlıklarına göre belirleyin. Boşaltma, yükleme ve taşıma esnasında özel eklentiler ile donatılmış forkliftler ve vinçler kullanılabilir. Ürünleri taşırken her zaman ekipman üreticisinin talimatlarına ve iş güvenliği kurallarına uyulmalıdır. Birden fazla plakanın taşıması ön yüzeyleri birbirine bakacak şekilde yapılmalıdır. Vinç, forklift ve eklentilerinin teknik servislerinin düzenli ve zamanında yapılması, tümünün ehliyetli ve sertifikalı operatörler tarafindan kullanılması gereklidir. Stoklama 7°-15° eğimli sehpalar üzerinde yapılmalıdır. Bir haftayı aşmayacak kısa süreli stoklama, plakaları en az iki noktadan destekleyecek A-frame sıpalar veya stok sehpaları üzerinde yapılabilir. Destek noktaları 150 cm yükseklikte, birbirinden 180 cm mesafede olmalı, plakalar destekler üzerine yanlardan eşit mesafe kalacak şekilde ortalanarak yerleştirilmelidir. Plakalar destek dikmelerine her noktada tam olarak temas etmeli, dikme ve plaka arasında boşluk bırakılmamalıdır.
(ÇİZİM 1): A-FRAME VE STOK SEHPALARI

PLAKALARIN STOKLANMASIVE TAŞINMASI
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Ölçüler milimetre(mm) cinsinden verilmiştir.

Stok Sehpası
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(ÇİZİM 2): STOKLAMA SEHPALARI
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MDF veya kontrplakyüzey630

105

max 20 mm’lik20 Plaka 
GüvenlikDikmesi

Ölçüler milimetre(mm) cinsinden verilmiştir.

 Bir haftayı aşacak uzun süreli stoklama plakaları en az üç noktadan, tercihen hem dikey hem yatay yönde destekleyecek sehpalarda yapılmalıdır. İdeal sehpa görselleri Çizim 2'de yer almaktadır. Plakalar yüz yüze ve sırt sırta aralarında boşluk kalmayacak şekilde istiflenmelidir. 2 cm plakalar en fazla 20, 3 cm plakalar ise en fazla 15 adedi aşmayacak şekilde üst üste istiflenebilir. Stoklama, plakaları yağmur, toz ve doğrudan gelen güneş ışığından koruyacak şekilde kapalı alanda yapılmalıdır. Ön yüzeyi doğrudan güneş ışığına maruz kalan plakaların renginde solma görülebilir. Stok alanı sıcaklığı 55 C°'yi aşmamalıdır. Uygun olmayan sehpalar ve stoklama yöntemleri plakalarda eğilmeye (peçliğe) neden olabilir. Plakaların nakliyesi için A-frame (sıpa) sehpalar en uygun taşıyıcı sistemlerdir. Plakalar dikey olarak, aralarında boşluk kalmayacak şekilde ve ön yüzleri birbirine bakacak şekilde istiflenmeli ve taşınmalıdır. Nakliye esnasında plakalar taşıyıcı sisteme ve birbirine kuşaklarla güvenli bir şekilde bağlanmalıdır. 
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 Coante esnek bir malzemedir ve ısı değişiklikleri ile genleşir ve büzüşür. Bu sebeple her zaman esnek yapıştırıcılarla uygulanmalıdır. Coante plakaların birbirine yapıştırılmasında polyester bazlı yapıştırıcılar, diğer malzemelere yapıştırılmasında ise silikon bazlı yapıştırıcılar kullanılmalıdır. Çimento esaslı yapıştırıcılar ve doğal taş yapıştırıcıları esnek olmadığından üründe çatlamaya neden olur.  Tezgahların, dolapların üzerinde sağlıklı şekilde desteklenmesi için destek çıtaları kullanılmalıdır. Destek çıtaları Coante plakalardan kesilecek ve en az 4 cm kalınlıkta şeritler, su kontrplağı gibi esnek ve sağlam malzemelerden seçilmelidir. Destek çıtaları plakaya esnek yapıştırıcılar kullanılarak yapıştırılmalıdır. Doğal taş gibi esnek olmayan malzemeler Coante plakalar ile birlikte hareket etmeyeceğinden tezgahta stres yaratacak, çatlamalara sebep olacaktır. Tezgahların her dönüş noktasında ek yeri olmalı, L tezgahlar tek parça olarak planlanmamalıdır.  Birlikte kullanılacak kimyasal malzemeler (parçaların birbirleri ile yapışmasında kullanılacak polyester bazlı yapıştırıcılar, sertleştiricileri, pigmentler gibi) aynı üreticinin ve birlikte kullanılması üretici tarafından tavsiye edilmiş ürünlerinden seçilmelidir. İç köşeler her zaman dairesel olmalıdır. Köşe noktalara önce dairesel delikler açılmalı, bu delikler sonrasında düz kesim ile birleştirilmelidir. Bıçakların köşelerdeki kavislere zarar vermemesi, plakaya bu noktalarda girmemesine dikkat edilmelidir. (Çizim 4)  Kesim, delme ve parlatma işlemleri her zaman sulu yöntemlerle ve üreticisi tarafından kuvars yüzeyler için özel olarak üretilmiş bıçaklar/diskler ve pedler ile yapılmalıdır. Uygulama öncesinde veya sonrasında, plakaların yüzeyine fabrika yapımı yüzeyleri değiştirecek parlatma, matlaştırma, kumlama, emprenye gibi işlemler kesinlikle yapılmamalıdır. Bu işlemler plakaya geri döndürülemeyecek şekilde zarar verecektir. Temizlik amacıyla bulaşık teli, mikro granüller içeren temizleyiciler, PH seviyesi 5'ten düşük, 8.5'ten yüksek kimyasallar kullanılmamalıdır. Tezgah ile tezgah altı ısıtıcılar ve soğutucular (fırınlar, benmariler, endüstriyel buzdolapları vb.) arasında ısı yalıtımı sağlanmalıdır. 
(ÇİZİM 4): İÇ KÖŞE KESİM DETAYI

(ÇİZİM 3): DESTEK ÇITALARI
Arka Destek Şeridi Evye / OcakDestek Şeridi

Laminasyon Parçası
Arka Destek Şeridi

Laminasyon Parçası Ek Yeri

Ek YeriDestek Şeridi

TEMELPRENSİPLER
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 Plakanın üzerindeki koruyucu filmi çıkarın, gerekirse plaka yüzeyini temizleyin. Yeterli ve uygun ışık altında farklı açılardan bakarak yüzey kalitesini kontrol edin. Birden fazla plaka kullanacaksanız tümünün aynı parti/lot numaralı olmasına dikkat edin. Ancak, her durumda plakalar arasında renk, ton, doku ve kalınlık uyumu olduğunu plakaları yan yana getirerek, aynı ışık altında kontrol edin. Coante plakaların kalınlık toleransı +/- 1.2 mm’dir. Birlikte kullanılacak plakaların kalınlıklarının uyumunu kontrol edin.  Coante plakalarda kullanılan granüllerin ve desenlerin plaka üzerine dağılımı her noktada eş değildir. Bu durum özellikle mermer desenli ürünlerde net olarak görülebilir. Bu detayları tespit edin ve planlamanızda dikkate alın. Yanlış stoklama nedeni ile eğilmiş (peçleşmiş) plakalar kesim tezgahına tam olarak oturmayabilir. Bu durum kesim kalitesini düşürür, kesim esnasında çatlamalara neden olabilir. Bu sebeple kesim öncesinde plakaların düz olduğunu kontrol edin. Peçlik, plakalar sağlam ve düz bir zemin üzerinde yatay durumdayken plaka boyunda bir mastar ile kontrol edilmelidir. Elinizdeki malzemenin yeterliliğini, kalitesini, birbiri ve proje ile uyumunu doğrulamadan kesime başlamayın.
 Dolapların birbirine ve duvara sağlamca sabitlendiğinden emin olun. Dolapların ve kaplama yapılacak duvarın terazisinde ve düz olduğunu mutlaka kontrol edin. Terazisinde olmayan dolaplar tezgah üzerinde stres noktaları oluşmasına ve uygulama sonrası çatlamaya sebep olabilir.  Ölçü alırken tezgah ile duvarlar arasında (kutular da dahil olmak üzere) her yönden en az 5 mm boşluk bırakın. Bu boşluk termal genleşme için  gereklidir.

Ölçü Alma

Plakaların Kontrolü ve Planlama

 Tezgahın yön değiştiren her noktasında ek yeri olmalıdır. “L” şeklindeki tezgahlar tek parça olarak planlanmamalıdır.

(ÇİZİM 5): TERMAL GENLEŞME BOŞLUĞU
5 mm’lik boşluğasilikon dolgu

ÜRÜNÜNİŞLENMESİ
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(ÇİZİM 6): EVYE VE OCAK DELİKLERİNDE                MİNİMUM ÖLÇÜLER Evye ve ocak deliklerinin pozisyonunu iyi belirleyin. Evye ve ocak delikleri ile tezgahın ön ve arka kenarları arasında, ayrıca bu deliklerin birbiri arasında en az 50 mm mesafe olması gereklidir.  Evye/ocak delikleri birleşim noktalarına 15 cm'den yakın planlanmamalıdır. Eğer bu kaçınılmaz ise, birleşim yeri dolap çerçevesi üzerine getirilmeli ve destek çıtalarıyla alttan desteklenmelidir. Evye ve ocak deliklerini planlarken her yönden 4 mm genleşme payı bırakılmalıdır. Ek yerleri kesinlikle bulaşık makinesi ve tezgah altı fırınların üzerine gelmemeleridir. Planlamanızı yaparken kesilecek parçaların uygulama alanına taşınabilirliği ve giriş imkanları hesaplanmalıdır. 

Kesim Kesim sulu makinelerle ve sulu el aletleri ile yapılmalıdır. Kesim esnasında her zaman bol su kullanılmalıdır. Bu yüzeyin aşırı ısınmasını ve toz oluşumunu azaltır. Kuru yapılan kesim plakaların yapısını bozar, kılcal çatlak oluşumuna neden olabilir.  İşleme esnasında her zaman kuvars yüzeyler için özel üretilmiş bıçak ve delici uçları üreticilerin önerdiği hız, devir ve yönde kullanın. Her zaman yıpranmamış, dişleri ve segmentleri tam ve keskinliğini koruyan bıçak, disk ve testereleri kullanın. Yıpranmış ve dişi eksik bıçaklar kesim kenarında iz veya köşe kırıkları yapacaktır. Bunlar birleşim noktalarında parçaların birbirine yaklaşmasını engeller, ek yeri kalitesini düşürür. Kesim yaptığınız makinenizin tezgahı her zaman düz ve plakayı her noktadan destekler şekilde olmalıdır. Tezgahtaki çukurluklar veya yükseklikler kesim kalitesini etkiler ve taşta çatlamaya neden olabilir. Mutlaka haftada bir 3 metreden kısa olmayan bir mastar ile tezgahınızı kontrol edin, bu tip kusurları giderin. Kesime plakaların uzun kenarından başlayın, daha sonra kısa kenara geçin. Kesimler plakanın kenarından başlamalıdır. Kesinlikle kesime plakanın ortasından başlamayın. L tezgahlar tek parça olarak kesilmemeli mutlaka ek yeri yapılmalıdır. Tek parça olarak imal edilen L tezgahlar zemin ve dolapların dengesizliği durumda köşe noktadan çatlayabilmektedir. Bu sebeple tek parça L tezgahlar garanti kapsamına dahil değildir. L tezgahları tek parça olarak imal edecekseniz öncelikle iç köşeleri 10 mm yarı çapında karot matkap ucuyla delin. Köşede yuvarlaklık kalacak şekilde kesim yaparak birleştirin, 90° açı oluşturmayın. Bıçakların köşedeki yuvarlaklığa zarar vermesine, bu noktalarda plakaya girmesine izin vermeyin. Bunlara uyulmaması durumunda kesim esnasında veya uygulama sonrasında çatlama görülebilir. İki parçadan oluşan L şekilli tezgahlar düz kesim veya 10 mm yarıçapında kavisli kesim ile birleştirilebilir. Kolonlar, borular gibi detaylar için açacağınız kertiklerin (kutuların) iç köşeleri en az 5 mm yarı çapında karot matkap ucu ile delinmelidir. Aynı şekilde delikler düz kesim ile birleştirilmeli, ancak köşelerdeki yuvarlaklık korunmalıdır.

KESİM VEMONTAJ İŞLEMLERİ
b = minimum 150 mm.a = minimum 50 mm.

b

b
a

a
a a

a
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(ÇİZİM 7): L TEZGAH BİRLEŞİMLERİ

 Evye ve ocak deliklerinin kesim yerini belirleyin. Köşeleri ocaklar için en az 15 mm, evyeler için en az 20 mm yarıçapında karot matkap ucuyla delin. Delikleri köşelerde yuvarlak kalacak şekilde kesim yaparak birleştirin. Köşelerdeki yuvarlaklığı koruyun, bıçaklarla 90° açı oluşturmayın. Bıçakların köşelerdeki yuvarlaklığa zarar vermesine, bu noktalarda plakaya girmesine izin vermeyin. 90° kesimler plakada stres noktaları oluşturur ve kesim esnasında veya uygulama sonrasında çatlamalara neden olabilir. (Çizim 4 ve Çizim 9) Evye / ocak deliklerinde, tezgah ile evye veya ocak arasında her yönde 4 mm genleşme payı bırakın. Evye / ocak deliklerinin altını her yönden destek çıtaları ile güçlendirin. (Çizim 3) Alttan yapıştırma evyelerde iç kenarları sayfa 12'deki “Kenar Parlatma” bölümünde anlatıldığı şekilde parlatın. Kenarların üst kısmını 90° bırakmayın. 90° kenarlar çarpmalarda kolaylıkla hasar görebilir, kenar kırıkları oluşabilir. Üstten yuvarlatılmış kenar profili hem estetik hem kullanışlı bir tercih olacaktır. Sıfır evyelerde ve gömme ocaklarda plaka üstten en fazla 8 mm inceltilmelidir. 
(ÇİZİM 8): EVYE VE OCAK MONTAJI

20 mm
4 mm genleşmepayı

8mm MaxSıfır Evye
4 mm genleşmepayı

Üstten Evye Alttan Evye

Evye - Ocak Deliklerinin Açılması
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Coante 20 mmOcak
Isı Yalıtım Bandı4mm Genleşme Payı(Isıya Dayanıklı Silikon)

Üstten Monte Ocak Gömme Ocak Isıya Dayanıklı SilikonMax. 8 mmOcak
4mm Genleşme Payı(Isıya Dayanıklı Silikon) Isı Yalıtım Bandı



(ÇİZİM 10): LAMİNASYON PARÇALARININ BİRLEŞTİRİLMESİ
45° 45°

(ÇİZİM 9): İÇ KÖŞE KESİM DETAYI VE MİNİMUM YARIÇAPLAR

Ocak DeliğiYarıçap: 15 mm

Kutu Yarıçap: 5 mm

Evye DeliğiYarıçap: 20 mmL Tezgah İçiYarıçap: 10 mm
 Laminasyon, tezgahın üretildiği plakadan kesilen şeritlerin (laminasyon parçası) yekpare bir görünüm verecek şekilde tezgahın kenarına alttan yapıştırılması ile yapılan bir uygulamadır. Bu sayede tezgahın alnı plakanın kendisinden daha kalın görünür. Laminasyon parçaları tezgah ile birlikte aynı plakadan kesilmelidir. Bu renk/ton ve desen uyumu için gereklidir. Bir kenar boyundaki laminasyon parçasının tek parça olması idealdir. Ancak birden çok parçadan olması gerekli ise, bu parçaları birbiri ile 45° birleşim yapacak şekilde kesin. Laminasyon parçalarının köşe birleşiminde de 45° birleşim tercih edilmelidir. Laminasyon parçalarının köşelerde 90°'lik birleşim yapması o noktalarda stres yaratabilir ve çatlamaya sebep olabilir. 

Laminasyon / Kalınlaştırma

10



 Laminasyon ve tezgah parçalarının birleşim yüzeylerini kaba ped ile düzeltin, tozsuz ve pürüzsüz hale getirin. Yapışma yüzeylerine oluklar açarak daha fazla yapıştırıcı için alan oluşturun. Polyester yapıştırıcıyı kullanacağınız plakanın rengine uygun şekilde renklendirin. Tüm birleşim yüzeyine eşit şekilde yapıştırıcı uygulayın ve parçaları yapıştırın. Parçaları 10 cm aralıklarla mengene yardımı ile sıkıştırın. Sonrasında hem iç hem dış kısımda taşan fazlalık yapıştırıcıları temizleyin. Yapıştırıcı tamamen kuruduktan sonra parlatma işlemine geçin.Gönye Burun Uygulamaları Gönye burun uygulamaları özellikle uzun damarlı plakalarda desenin tezgahın üstünden alına takibini sağlayan son derece estetik bir uygulamadır. Renk ve desen uyumu için alın parçasının tezgah parçası ile birlikte bitişik alanlardan kesilmesine dikkat edin. Farklı plakalardan kesilen parçalarda ton ve desen farkı olabileceğini unutmayın. Gönye burun için tezgah parçasını ve alnı 45° açı ile kesin. Parçaların birbirine paralel, kesim yüzeylerinin pürüzsüz olmasına dikkat edin. Hem tezgah hem alın parçalarının uç kısımları yapıştırılana kadar darbelerden kolaylıkla zarar görebilir. 45°'den büyük açılarla yapılacak kesimler bu noktaları daha da zayıf hale getireceğinden tercih edilmemelidir. Ayrıca, 45°'den büyük açılarla yapılan kesimlerde birleşim yeri görünür olacaktır. Sağlam bir yapışma için birleşme yüzeyinin tozunu temizleyin. Yapışma yüzeylerine oluklar açarak daha fazla yapıştırıcı için alan oluşturun. Kullanacağınız plakanın rengine uyumlu şekilde renklendireceğiniz polyester yapıştırıcıyı tüm yüzeye eşit ve ince bir katman olarak uygulayın. Alının arkasını destek çıtası ile destekleyin. Yapıştırıcı kuruyana kadar parçaları sıkıca sabitleyin. Yapıştırıcı sertleşince temizleme ve parlatma işlemine geçebilirsiniz. Estetik bir uygulama için parçaların üst birleşim noktası mümkün olduğunca yakın olmalıdır. 90° dik köşeler kırılmalara karşı zayıf olduğundan üstten 2-3 mm pah veya 3 mm yarı çaplı yuvarlatılmış kenar profili tercih edilmelidir.
(ÇİZİM 11): GÖNYE BURUN

Destek Çıtası
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 Kenar parlatma işlemini düz, tozsuz ve temiz yüzeylerde yapın. Kenar parlatma her zaman sulu sistemle yapılmalıdır. Sulu parlatma için uygun el aletleri, kuvars yüzeyler için özel üretilmiş kaliteli elmas pedler ve bol su kullanın. Kuru işçilik taşta aşırı ısınmaya, toz oluşumuna sebep verir. Bu tip uygulamalar plakanın fiziki yapısını zayıflatır, kılcal çatlaklara, parça kopmalarına, plakada renk değişimlerine ve matlaşmaya neden olur. İstenilen parlaklığın elde edilmesi için farklı kalınlıkta elmas pedleri aşağıdaki sıralarla kullanmanızı öneririz. Parlak yüzeyler: 50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000 GRIT Silk(mat) yüzeyler: 100, 200, 400 GRIT Touch(fırçalı) yüzeyler: Fabrika yapımı Touch yüzeylerin el aletleri ile atölye ortamında elde edilmesi çok zordur ve yapılacak işlemlerin geri dönüşü olmayacaktır. Bu sebeple Touch alınlar için gönye burun uygulanmanızı öneririz. 1000 ve üzeri GRIT pedlerde düşük devir ile çalışın. Yukarıdaki önerilerimizin takip edilmesi halinde dahi kullanılan pedlerin kaliteleri, teknik özellikleri, kullandığınız ekipman, hatta kişisel beceriler sebebi ile ortaya çıkan sonuçlar arasında farklılıklar görülebilir. Bu sebeple yaptığınız işlemlerin etkilerini adım adım izleyerek ilerlemeniz ve kendi şartlarınıza göre kurallarınızı oluşturmanız gereklidir. Coante yüzeylere buff veya cila uygulaması yapmayın. Coante yüzeyine parlatma, matlaştırma, kumlama, zımparalama yapmaya çalışmayın. Fabrika üretimi bu yüzeylerin el aletleri ile yapılması mümkün değildir. Bu uygulamalar taşı garanti kapsamından çıkarır.

Kenar Parlatma Ek Yeri İşlemleri
 Ek yerleri estetik bir görünüm, sağlamlık ve verimli malzeme kullanımı için iyi planlanmalıdır. Ek yerleri mümkün olduğunca dolap çerçevelerinin üzerine gelecek şekilde planlanmalıdır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda ek yerinin altını destek çıtaları ile güçlendirin. (bkz. Çizim 3) Bulaşık makinesi üstleri gibi açıklıklar ek yerini alttan yeterince desteklemeyeceğinden kesinlikle tercih edilmemelidir. Hem estetik görünüm hem de sağlamlık için birleşim yerleri evye ve ocak deliklerine 15 cm'den daha yakın planlanmamalıdır. Eğer bu kaçınılmaz ise, birleşim yeri dolap çerçevesi üzerine denk getirilmeli ve destek çıtası ile desteklenmelidir. Ek yeri kesimleri pürüzsüz şekilde yapılmalıdır. Ek yerlerinin daha fazla yapıştırıcı ile güçlendirilmesi için birleşim yüzeyine küçük oluklar açarak daha fazla miktarda yapıştırıcı için alan yaratın. Montaj esnasında, parçaları birbirine mümkün olduğunca yaklaştıracak ve terazisini sağlayacak profesyonel ek yeri mengeneleri kullanılmalıdır. Ek yerlerinde seviye farkı olması durumunda taşın yüzeyine tesviye işlemi uygulamayın, zımpara ve parlatma yapmayın. Bu işlemler yüzeyin orijinal görünümünün bozulmasına sebep olacak, ürünü garanti kapsamından çıkaracaktır. 
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 Kesimi bitmiş parçalar havaleli, ağır ve kırılgandır. Bu ağırlığı taşıyabilecek ve güvenli nakliye sağlayacak sağlamlıkta bir A-frame (sıpa) kullanın. Kısa parçaların taşınmasını kolaylaştırmak, uzun parçaları her noktadan eşit desteklemek için, A-frame'in yüzünü kontraplak ile kaplamanızı öneririz. Parçaları A-frame üzerine yüz yüze veya sırt sırta, aralarında boşluk olmayacak şekilde ve işlenmiş kenarları yukarıya gelecek şekilde istifleyin. Parçaları A-frame'e kayışlarla sabitleyin. Parçaların kenarlarının kayışları kesmemesi için önlem alın. Evye delikleri gibi zayıf noktaların üzerine aşırı yük gelmemesine özen gösterin. Çizilmeleri önlemek için parçaların arasına, ayrıca kuşaklarla parçaların arasına yumuşak bir katman koyun. Parçaları taşıyabilmek için yeterli sayıda kişi görevlendirilmelidir. Taşıma esnasında parçaların evye ve ocak delikleri gibi zayıf yerlerden desteklenmesi şarttır.
 Dolapların tezgah için düz bir zemin sağlayacak şekilde terazisinde monte edildiğinden, herhangi bir şekilde oynama yapmayacak şekilde birbirlerine ve duvara sabitlendiğinden ve sağlamlığından emin olun. Ayaklar üzerinde duran dolapların ayaklarının yük altında çökme yapmayacak şekilde sağlamca sabitlenmesi gereklidir.  Dolapların terazisinde tolerans 3 metrede 1 mm'yi aşmamalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyler tozsuz ve temiz olmalıdır, üzerlerinde yabancı maddeler ve kimyasallar bulunmamalıdır. Tezgah ile tezgah altı ısıtıcılar ve soğutucular (fırınlar, benmariler, endüstriyel buzdolapları vb.) arasında ısı yalıtımı sağlanmalıdır.
 Tezgah ile duvarlar arasında (kutular da dahil olmak üzere) her yönden 5 mm pay bırakın. Bu pay ısı değişimleri nedeni ile oluşacak genleşme için gereklidir. (Çizim 5) Tezgah üzerine oturduğu dolabın tüm çerçevesi boyunca ayrıca her 60 santimetrede bir önden arkaya doğru destek çıtaları ile desteklenmelidir. Ek yerlerinin altlarına mutlaka destek çıtası yapıştırılmalıdır. Aynı şekilde bulaşık makinesi veya tezgah altı fırın açıklıkları da destek çıtaları kullanılarak güçlendirilmelidir. (Çizim 3) Tezgah köşe dolapların üzerinde sağlamca desteklenmelidir. İki taraftan dolapların üzerine oturmayan tezgahlar (buzdolabı yanında yer alan bulaşık makinesi açıklıkları gibi) arkadan duvara sabitlenecek çıtalar, yandan ise ilave dolap panelleri ile desteklenmelidir.  Tezgahı yapıştırmadan önce parçaları yerlerine yerleştirip uygunluğunu kontrol edin. Ek yerlerinde parçaların kot farkı olmadan birleşebilmesi için gerekli ayarlamaları yapın. En iyi sonucu almak için parçaları terazisine getirecek ve mümkün olduğunca yakınlaştıracak profesyonel mengeneler kullanmanızı tavsiye ederiz. Hiçbir zaman tezgah parçalarının üst yüzeyine parlatma, zımparalama, tesviye işlemi yapmayın. Bu tip uygulamalar orijinal yüzeyi onarılmayacak şekilde bozacak, ürünü garanti kapsamından çıkaracaktır. Ek yerlerinde plakayla uyumlu şekilde renklendireceğiniz polyester yapıştırıcı kullanın. Tezgahı zemine yapıştırırken 100% silikon kullanın. Silikonu 20-25 cm aralıklarla uygulayın. Köşeler, birleşim yerleri ve deliklerin çevrelerinde daha bol kullanın. Silikonun tezgahın üst kısmına bulaşmasını önleyin, bulaşma olması durumuna aseton ile temizleyin ve hızlıca su ile durulayın. Esnek olmayan yapıştırıcılar veya tezgahı dolaplara sabitleyecek vida, çivi gibi mekanik bağlayıcılar kesinlikle kullanılmamalıdır. Evyeleri ve ocakları üretici firmanın talimatlarına göre monte edin ve tezgahtan bağımsız şekilde alttan taşıyıcı sistemlerle destekleyin. 

Paketleme ve Nakliye

Montaj Zemininin Hazırlanması

Montaj

MONTAJ
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8 cm25 cm 5 cm
(ÇİZİM 12): OCAK VE PANEL MESAFESİ 

 Su yalıtımını sağlamak için evye ve ocakları tezgah ile arasında boşluk bırakmayacak şekilde %100 silikon kullanın. Ocak deliklerinin etrafını aşırı ısıdan korumak için ısı yalıtım bandı ve ısıya karşı dayanıklı silikon ile izole edin. Batarya deliklerinin evyeden bağımsız olarak tezgah üstünde ayrı bir noktadan açılması gerekiyor ise delikler arasında yeterli mukavemeti sağlayacak kadar malzeme kalmasına dikkat edin. Delikleri mutlaka kuvars yüzeyler için özel üretilmiş elmas uçlarla ve su kullanarak açın. Tezgahın yüzeyine hiçbir zaman parlatıcı veya koruyucu kimyasallar sürmeyin. Montaj sonrasında tezgahta kalan tüm yapıştırıcı ve silikon artıklarını aseton, izopropil alkol veya etanol ile temizleyin, sonrasında hemen bol su ile durulayın.

2 cm Kalınlık20 cm’den az20-40 cm arası40 cm’den büyük 30'den cm az30-50 cm arası50 cm’den büyük
3 cm Kalınlık40 cm’den az40-60 cm arası60 cm’den büyük

2 cm Kalınlık(Alttan 1,5 cm KalınlıktaKontrplak ile Desteklenmiş) Destek GereksinimiDestek gerekli değildir60 cm’de bir metal desteklerHer 60 cm’de bir sütun, dikme veya dolap paneli
 Coante paneller minimum birleşim noktası ile, bakım gerektirmeyen, tezgah ile uyumlu, son derece estetik uygulamalardır. Tezgah ve panelleri mümkümse aynı plakadan veya aynı parti/lot numaralı plakalardan kesin. Panel uygulanacak duvarlar dik ve düz olmalıdır. Elektrikli ve indüksiyonlu ocaklarda, panel ile ocağın arka kenarı arasında en az 5 cm, gazlı ocaklarda 8 cm mesafe bırakın. Gaz çıkış yuvaları panelden en az 25 cm mesafede olmalıdır.

Taşmaların Desteklenmesi: Taşmalar aşağıdaki tabloya göre desteklenmelidir.

Panel (Kaplama) Uygulamaları:
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 min50mm
 min50mm

(ÇİZİM 13): PRİZ DELİKLERİ VE MİNİMUM MESAFELER

 Panellerde "L" şeklinde parçalar kesmeyin. Bu şekildeki parçalar termal genişleme için uygun değildir. Priz delikleri için öncelikle iç köşelerde 20-30 mm çapında delikler açıp daha sonra aralarını düz kesim ile birleştirin. Alternatif olarak tek bir veya kesişen dairesel delikler tercih edebilirsiniz. İç köşeler her zaman dairesel olmalıdır, köşelere bıçak ile zarar vermeyin, 90° açılar oluşturmayın. 

 Aspiratör, davlumbaz veya dekoratif amaçlı montajlar için panelde açacağınız delikleri darbesiz matkap ve elmas uç ile düşük devirde açın. Açılacak tüm delikler birbirlerine ve panel kenarlarına en az 50mm mesafede olmalıdır. (Çizim 13) Paneller kuru ve tozsuz duvara %100 silikon ile yapıştırılmalıdır. Çimento esaslı yapıştırıcılar kesinlikle kullanılmamalıdır. Birleşim noktalarında, birleşim yüzeyini alkol ile temizledikten sonra Coante plakanız ile uyum sağlayacak şekilde renklendireceğiniz polyester yapıştırıcı kullanın. En iyi sonucu almak için panel parçalarını terazisine getirecek ve birbirine mümkün olduğunca yakınlaştıracak profesyonel mengeneler kullanmanızı tavsiye ederiz. Panel ve tezgah arasına sızdırmazlık sağlamak için silikon uygulayın. Panel üzerinde kalan tüm yapıştırıcı ve silikon artıklarını temiz bir bez veya plastik spatula ile temizleyin. Sonrasında aseton, izopropil alkol veya etanol alkol ile silin ve bol su ile hızlıca durulayın.

 Temizlik sürenizi ve kirlenme riskini azaltmak için hem atölye hem montaj aşamalarında gerektiğinde maskeleme bandı kullanmanızı öneririz. Polyester yapıştırıcılar ve silikon fazlalıklarını kurumadan temiz bir bez veya plastik spatula ile temizleyin ve yüzeyi aseton, izopropil alkol veya etanol ile silin, hızlıca durulayın ve sonrasında kurulayın. Coante tezgahların temizlenmesinde bulaşık süngeri, bulaşık teli, mikro granüller içeren temizleyiciler ve PH seviyesi 5'ten düşük, 8.5'ten yüksek kimyasallar (lavabo açıcılar, kireç sökücüler, ağır yağ çözücüler, fırın temizleyiciler, tinerler, boya sökücüler gibi) kullanılmamalıdır. 

TEMİZLİK
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