Lexan™ Thermoclear™ 2UV Solar Control IR vícestěnné desky
Záruční podmínky
Vícestěnné polykarbonátové desky Lexan™ Thermoclear™ 2UV Solar Control IR se nerozbijí z důvodu ztráty rázové pevnosti způsobené
povětrnostními podmínkami a nebudou vykazovat nadměrné žloutnutí a snížení světelné průchodnosti, jak je definováno v tomto
dokumentu, a to v průběhu deseti (10) let ode dne prodeje společností SABIC.

Limitovaná písemná desetiletá záruka podléhá následujícím podmínkám:
1)

2)

3)

4)

Tato limitovaná písemná záruka se vztahuje výhradně na
standardní desky Lexan Thermoclear Solar Control IR,
vyrobené společností SABIC v Evropě v minimální síle desky 10
mm v zelené barvě (GN8B038T), použité správným způsobem
na ploché, vertikální či zakřivené zasklení a se kterými je
manipulováno, jsou uskladněny, opracovávány, instalovány a
udržovány dle doporučení společnosti SABIC, uvedených
v technickém listu.

průchodnosti světla ASTM D1003 (1977). Nebude přijata
žádná
reklamace,
vykazující
snížení
světlené
průchodnosti desky o 4 % nebo méně v porovnání
s jejich původními hodnotami.
5)

Společnost SABIC si vyhrazuje právo nezávislého posouzení
příčiny jakékoli vady.

6)

V případě, že je reklamace dle této limitované písemné záruky
oprávněná, poskytne společnost SABIC bezplatně kupujícímu
náhradní materiál, a to v souladu s následujícím rozpisem:

Tato limitovaná písemná záruka se nevztahuje na desky, které
byly tepelně tvarované, drásané, broušené nebo vystavené
korozivním materiálům nebo chemikáliím.

Doba od původního dne nákupu

Tato limitovaná písemná záruka je společností SABIC
poskytována pouze původnímu kupujícímu desek a nerozšiřuje
se na jakéhokoli následného kupujícího nebo příjemce.
Jakákoli záruční reklamace dle tohoto dokumentu musí být
uplatněna bezodkladně během záruční doby, písemnou
formou a předložením originálních prodejních dokladů
společnosti SABIC, které musí obsahovat název a adresu
kupujícího, datum nákupu, celý název výrobku, číslo šarže
a zakoupené množství. Na žádost společnosti SABIC musí
reklamující umožnit prohlídku na místě a/nebo vrácení desek
společnosti SABIC ke zkouškám.
Pro účely této limitované písemné záruky:
a. Ztráta rázové pevnosti způsobená povětrnostními
podmínkami, vedoucími k rozbití desky při krupobití bude
stanovena podrobením nepoškozeného vzorku desky
standardní zkoušce, simulující krupobití, vyvinuté firmou
KRI-TNO,
Delft,
Holandsko.
Přijetí reklamace dle této limitované písemné záruky
vyžaduje, aby při této zkoušce (10 úderů umělými
kroupami o průměru 20 mm, zamířených do různých bodů
na povrchu desky o rychlosti 21 m/s) vzniklo na povrchu
desky, narušené povětrnostními podmínkami, nejméně 5
otvorů.
b. Zežloutnutí bude stanoveno podrobením očištěného
vzorku tabule zkoušce indexu zežloutnutí ASTM D1925
(1977). Nebude přijata žádná reklamace desky, vykazující
index zežloutnutí ≤4∆ ve srovnání s jejich původními
hodnotami.

Do pěti let
V šestém roce
V sedmém roce
V osmém roce
V devátém roce
V desátém roce

Náhrada materiálu
100 %
75 %
60 %
45 %
30 %
15 %

V případě, že není možné poskytnutí náhradního materiálu v
přiměřené době, může společnost SABIC zvolit poskytnutí
finanční náhrady zaplacené kupní ceny, v její původní nebo
poměrné výši, v souladu s výše uvedeným rozpisem.
7)

Tato písemná limitovaná záruka bude jediným ručením
společnosti SABIC za výrobky a výhradním nápravným
prostředkem pro zákazníka a všechny další nároky škody jsou
vyloučené. Tato písemná limitovaná záruka platí namísto
všech ostatních záruk (s výjimkou vlastnického práva),
písemných či ústních, zákonných, výslovných či
implikovaných, včetně jakékoli písemné limitované záruky
obchodovatelnosti nebo vhodnosti k danému účelu.

8)

Tato desetiletá (10) písemná limitovaná záruka se bude řídit
právními předpisy Holandska.

9)

Tato písemná limitovaná záruka byla vydána 29. června 2004
a je určena materiálům, prodávaným společností SABIC po
tomto datu a nahrazuje všechny dříve vydané záruky na výše
zmíněné produkty.

Záruka je platná pouze pro státy Evropy.

c. Snížení světelné průchodnosti bude stanoveno
podrobením očištěného vzorku desky zkoušce
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