Lexan™ Thermoclear™
Záručné podmienky
Materiály Lexan™ Thermoclear™, Lexan™ Thermoclear™ Plus a Lexan™ Thermoclear™ Easy Clean a Dripgard, Lexan™
Thermoclear™ Venetian, Lexan™ Thermoclear™ Hammered Glass a Lexan™ Thermoclear™ Solar Control platne sa nerozbijú
z dôvodu straty nárazovej pevnosti spôsobené poveternostnými vplyvmi a nebudú vykazovať nadmerné zožltnutie a úbytok
priechodu svetla tak, ako je definované v tomto texte, v priebehu 10 rokov odo dňa predaja spoločnosťou SABIC Innovative Plastics.

Táto obmedzená záruka podlieha nasledujúcim podmienkam:
1) Táto obmedzená záruka sa vzťahuje výhradne na štandardné
tabule, vyrobené spoločnosťou SABIC Innovative Plastics v Európe,
v minimálnej hrúbke 6 alebo 10 mm vo farbách: štandardná číra
(112), štandardná bronzová (515055), opálovo biela (WH7A092X),
použité správnym spôsobom ako šikmé, zvislé alebo zakrivené
zasklenie a s ktorými bude súčasne nakladané a budú skladované,
spracované, inštalované a udržiavané podľa odporučenia SABIC
Innovative Plastics, uvedených v technickej príručke. Vo všetkých
prípadoch musia byť jedinou stranou vystavenou priamemu
slnečnému žiareniu a poveternostným vplyvom ten povrch, ktorý
má špeciálnu ochranu proti ultrafialovému žiareniu.

bronzového (515055) materiálu
hodnotami nebudú uznané.

2) Táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na materiál, ktorý bol
tepelne tvarovaný, škrabaný, brúsený alebo vystavený korozívnym
materiálom nebo chemikáliám.

6) Pokiaľ bude reklamácia na základe tejto obmedzenej záruky
oprávnená, spoločnosť SABIC Innovative Plastics kupujúcemu
zdarma poskytne náhradný materiál v množstve podľa
nasledujúceho prehľadu:

3) Akékoľvek záručné reklamácie týkajúce sa tohto materiálu musia
byť uplatnené ihneď v priebehu záručnej doby a to v písomnej
forme, predložením originálu potvrdenia o nákupe, v ktorom musí
byť uvedené meno a adresa kupujúceho, dátum nákupu, celý názov
výrobku, číslo dodávky, množstvo tovaru. Reklamujúci musí na
požiadanie spoločnosti SABIC Innovative Plastics umožniť
prehliadku materiálu na mieste, alebo jeho vrátenie spoločnosti
SABIC Innovative Plastics k skúškam.
4) Pre účely tejto záruky:
- Strata nárazovej pevnosti spôsobená poveternostnými vplyvmi,
vedúce k rozbitiu pri krupobití bude stanovená podrobením vzorku
rozbitej tabule štandardnej skúške simulujúc krupobitie vyvinuté
firmou KRI-TNO, Delft, Holandsko. Prijatie reklamácie na základe
tejto záruky vyžaduje, aby pri tejto skúške (10 údermi umelými
krúpami o priemere 20 mm zamierených do rôznych bodov na
povrchu tabule rýchlosťou 21m/s) vzniklo na povrchu tabule
narušené poveternostnými vplyvmi aspoň 5 otvorov.
- Zažltnutie bude stanovené podrobením očisteného vzorku tabule
skúške indexu zažltnutia ASTM D 1925 (1977).
Žiadna reklamácia tabúl vykazujúcich zmenu indexu zažltnutia 2 
alebo menej v prípade štandardne číreho materiálu (112) a 5 
alebo menej v prípade opálovo bieleho (WH7A092X) a
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v porovnaní s pôvodnými

- Úbytok priechodu svetla bude stanovený podrobením
očisteného vzorku tabule skúške priechodu svetla ASTM D1003
(1977). Žiadna reklamácia tabúl vykazujúcich úbytok priechodu
svetla vo výške 2 % alebo menej v porovnaní s pôvodnou
hodnotou nebudú prijaté.
5) Spoločnosť SABIC Innovative Plastics si vyhradzuje právo na
nezávislé preskúmanie príčiny akéhokoľvek poškodenia.

Doba odo dňa pôvodného nákupu
Do päť rokov
V šiestom roku
V siedmom roku
V ôsmom roku
V deviatom roku
V desiatom roku

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

Pokiaľ nebude možné zabezpečiť náhradný materiál v primeranej
lehote, spoločnosť SABIC Innovative Plastics si môže zvoliť
poskytnutie finančnej náhrady pôvodne zaplatenej kúpnej ceny
v jej pomernej výške podľa uvedeného prehľadu.
7) Táto obmedzená záruka bude jediným ručením spoločnosti
SABIC Innovative Plastics za výrobky a akékoľvek ďalšie nároky na
náhradu škody sú vylúčené. Táto obmedzená záruka platí
namiesto akýchkoľvek iných záruk ( s výnimkou vlastníckeho
práva), či už písomných alebo ústnych, štatutárnych vyslovených
alebo implikovaných vrátane akejkoľvek záruky predajnosti
alebo vhodnosti pre daný účel.
8) Tato záruka bola vydaná dňa 1. júla 2000, je obmedzená na
materiály predané spoločnosťou SABIC Innovative Plastics po
tomto dátume a nahrádza všetky skorej vydané záruky na vyššie
uvedené výrobky.
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