RICHTLIJNEN TOEPASSING EN GEBRUIK

Om uw aanvraag, buiten de formaten en aantallen, goed te kunnen interpreteren is uw aanvullende
informatie over het project en het gebruik van zeer groot belang. Daarom verzoeken wij u om ons te voorzien
van alle relevantie informatie die nodig is om zodoende te kunnen voldoen aan uw eisen en verwachtingen.
❶ Tijdsindicatie over de verwachte gebruiksduur van de door ons te leveren producten.
- langdurige toepassing ( permanent - functioneel ) of promotionele toepassing ( tijdelijk- reclame )
❷ Indicatie van het verwachte gebruiksgemak van de door ons te leveren producten
- moeilijk verwijderbaar ( enkel met hulpmiddelen ) of eenvoudig verwijderbaar ( zonder hulpmiddelen )
❸ Toepassingsgebied voor de door ons te leveren producten
- exterieur ( buitentoepassing ) of interieur ( binnentoepassing )
❹ Beoordelingscriteria voor de door ons te leveren producten
- verlichting ( aangelicht of doorgelicht )
- doorzicht ( volledig of beperkt of helemaal niet )
- zichtafstand ( dichtbij of van een afstand )
- kleur ( referentie sample of opgegeven druk/print kleur )
❺ Informatie over ondergrond waarop de door ons te leveren producten moeten worden aangebracht
- oppervlak ( glad of gestructureerd )
- vorm ( recht of gebogen )
- product ( vocht/vuil absorberend of vocht/vuil afstotend of vocht/gas uitstotend )
- kwaliteit ( toegepaste lak, verf of coating systemen en de staat van deze beschermingssystemen )
❻ Externe omstandigheden waaronder de door ons geleverde producten moeten presteren
- verwachte invloed van weersomstandigheden ( blootstelling aan UV-licht-, temperatuur-, en windbelasting )
- verwachte invloed van onderhoudsomstandigheden ( frequentie en gebruikte methode van reiniging )
- verwachte invloed van chemische omstandigheden ( blootstelling aan olie of alcohol houdende producten )
- verwachte invloed van mechanische omstandigheden ( blootstelling aan steenslag of krassen )
- verwachte invloed van vandalisme (kans op blootstelling aan graffiti of etsvloeistoffen)
❼ Gestelde eisen of certificeringen waaraan door ons geleverde producten of diensten moeten voldoen
- eisen of voorschriften ten aanzien duurzaamheid
- eisen of voorschriften ten aanzien van veiligheid
- eisen of voorschriften ten aanzien van ethiek
Heeft u na het lezen van bovenstaande richtlijnen nog vragen, neemt u dan contact met ons op.
+31 (0)321 317 361
Met vriendelijke groet,
PPP Nederland

Op de website vindt u informatie over de richtlijnen voor toepassing en gebruik, voor aanbrengen of
verwijderen op locatie, het aanleveren digitale bestanden en de leveringsvoorwaarden.

