End of life
Smit Visual staat garant voor kwaliteitsproducten met een lange levensduur. Mocht u
desondanks een defect aan het product constateren, dan vragen wij u direct contact met
ons op te nemen. Wij zorgen voor een snelle en passende oplossing. Mocht u het product om
wat voor reden dan ook niet meer (willen) gebruiken, bedenk dan, dat er wellicht mensen,
stichtingen of vrijwilligersorganisaties in uw omgeving zijn die mogelijk het product wensen
over te nemen. Dit biedt de mogelijkheid tot een tweede leven van uw product en daarbij dus
het verlengen van de levensduur. Mocht dit niet het geval zijn, verzoeken wij u het bord af te
voeren volgens de door de autoriteiten en/of wetgeving bepaalde regels voor verwerking.
De gebruikte materialen zijn milieuvriendelijk en kunnen uitstekend worden gerecycled.
Smit Visual voert als organisatie een 100% CO2 neutraal beleid. Wij ondernemen concrete
acties om uitstoot te verkleinen. Uitstoot die overblijft compenseren wij volledig middels
wereldwijd erkende certificering van Trees for All. Wij danken u voor uw bijdrage aan een
milieuvriendelijke toekomst.

Chameleon
Modular

Writing + Acoustics

Instructies voor het wissen van (bedrukte) whiteborden
1. Wis markerstrepen enkel wanneer deze goed droog zijn om uitsmeren te voorkomen.
Dit is van cruciaal belang bij gelakte en bedrukte borden, omdat de oplosmiddelen in
de natte inkt het oppervlak hiervan zullen beschadigen.
2. Wis droge inkt enkel met een schone(!) vilt- of papierwisser welke geschikt is voor
whiteborden.
3. Reinig het bord dagelijks met reinigingsspray om goede wisbaarheid te behouden.
4. Gebruik NOOIT andere reinigers dan echte whitebordreinigers. Reinigers als Glassex zijn te
agressief en tasten het bordoppervlak onherstelbaar aan wat wissen onmogelijk maakt.
5. Wanneer per ongeluk een verkeerde stift wordt gebruikt (flip-overmarker, permanentmarker): bord direct wissen met reinigingsspray en een microvezeldoekje. Als dit niet helpt,
met de whitebordmarker arcerend over het geschrevene schrijven, zodat de geschreven
tekst oplost. Vervolgens bord met reinigingsspray wissen.
Let op! Sommige markers -zelfs die van gerenommeerde merken- zijn slecht wisbaar.
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Plaatsing magneetplaten-/ strips
Start met het aftekenen van de positionering van de panelen op de achterwand.
Zorg ervoor dat de naden volledig afgetekend zijn. Aan de hand hiervan kunnen
de strips op de juiste positie bevestigd worden. Hierbij zijn de srtips op de naden
belangrijk om een vlakke overloop te garanderen
Magnetische
montageplaten

Magnetische
montagestrips
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Pluggen

Zelfklevende
afstandhouders
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Modular - 2 panelen
198x196 cm
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2x plug 6mm

2x schroef 4x40

Aftekenen panelen
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Modular - 4 panelen
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Modular
2 panelen

4x schroef 4x40

Modular - 3 panelen
198x294 cm

Magneetplaat
300x300mm

± 50 mm
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Zorg dat de muur vlak is en zonder obstakels.
Het magnetische oppervlak van de montagestrip dient volledig in contact te zijn
met de achterkant van het PET-vilt paneel voor optimale draagkracht. Monteer
de montagestrips daarom in lijn met elkaar. In het geval van oneffenheden, gebruik opvulplaatjes (verkrijgbaar in de meeste bouwmarkten). Zie voorbeeld 1.
Controleer of de montagestips in lijn liggen met elkaar door een lange waterpas
volledig over 2 of 3 montagestrips te leggen. De waterpas moet vlak over alle
strips liggen. Zie voorbeeld 2. Zo nodig met de opvulplaatjes bijstellen.
De bijgeleverde schroeven en pluggen zijn bedoeld voor stenen muren. In het
geval van een ander soort draagwand, zorg dan voor bijpassend montagemateriaal. Let op dat de schroefkop diep genoeg in de montagestrip kan, zonder uit te
steken. Dit in verband met de magnetische draagkracht.

Opvulplaatje

Voorbeeld 2
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4 panelen
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Modular
3 panelen

Voorbeeld 1
- Zijaanzicht -
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