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Garantibestemmelser på HI-PVC Lysplader til stålprofiler

Areco udsteder følgende garanti for High Impact Lysplader til stålprofiler som beskrevet i afsnit A og B, med forbehold af de begrænsninger og udelukkelser, der er anført heri.

A. Lystransmission
Der ydes 10 års garanti for klare lysplader relateret til følgende egenskaber.
I en periode på 10 år må lystransmissionen, målt i overensstemmelse med ASTM D 1925-77 falde med højst 20% af den oprindelige værdi, når plader er monteret i Nordeuropa.

B. Brud ved vejrlig
Der ydes 5 års garanti for klare lysplader relateret til følgende egenskaber.
I en periode på 5 år vil der ikke forekomme brud på grund af den direkte påvirkning af normalt vejr på pladen. Hvis pladen i garantiperioden er beskadiget af hagl eller lignende, vil pladens 
slagstyrke blive testet i henhold til test nummer WHM / 17/2.

Garantiforpligtelserne træder i kraft, hvis slagmodstanden viser sig at ligge under den standard, der er angivet i testmetoden, dvs. at der forekommer huller i nogen af teststykkerne, når de 
testes i henhold til foreskrevne forhold. Eventuelle plader, der ikke overholder disse kriterier, vil blive erstattet af Areco. Garantien dækker ikke indirekte omkostninger, skader eller 
omkostninger i forbindelse med demontering og oplægning af plader.

Generelle betingelser

1. Denne garanti gælder kun i Nordeuropa, som er defineret som nord for breddegrad på 47 °

2. Begyndelsesdatoen for denne garanti er datoen for originalt køb og gælder kun for den oprindelige køber. 
Der skal fremvises en kvittering med angivelse af bevis for købsdato.

3. Eventuelle andre krav om skade eller tab, enten direkte eller indirekte, er ikke en del af garantien.

4. Garantien er kun gyldig, hvis pladen er korrekt opbevaret, håndteret, installeret og rengjort som anbefalet af producenten.

5. Areco skal underrettes om ethvert krav straks og senest 28 dage efter den påståede fejl. Klageren skal tillade inspektion af installationsstedet, før pladerne fjernes fra deres 
oprindelige position. Derudover forbeholder Areco sig ret til selvstændigt at undersøge omstændighederne, herunder kontrol med den lokale meteorologiske undersøgelse og 
andre. Prøver af pladen skal leveres til test, hvis det ønskes af Areco.

6. Denne garanti gælder kun for plader, der er placeret i ridsefri tilstand og ikke har været i kontakt med kemikalier, maling, klæbemidler eller andre uforenelige materialer.

7. Denne garanti gælder ikke for plader, der er termoformet eller ændret fra deres oprindelige profil og tilstand.

8. For at garantien skal forblive gyldig, skal pladerne installeres i overensstemmelse med producentens anbefaling, og disse omfatter:

a. Understøtning og belastning/snelast
b. Fuld overholdelse af montagevejledning og undgå overspænding af skruer
c. Plader skal altid opbevares under uigennemsigtigt hvid afdækning inden installationen
d. Skæring, boring og håndtering som anvist af Areco
e. Der er angivet specifikke detaljer for buede installationer

9. I tilfælde af at reklamationen godkendes forbeholder Areco sig ret til at erstatte de berørte plader gratis eller udstede en kreditnota til køberen til den oprindelige købspris på de 
berørte plader.

10. Dette garantibevis erstatter alle tidligere garantier, der er givet eller af Areco for dette produkt.

Op til 5 år

I det 6. år

I det 7. år

100%

I det 8. år

I det 9. år

I det 10. år

75%

60%

45%

30%

15%

Areco Profiles A/S | Industriparken 22-24 | DK-9575 Terndrup 
© 2018 Areco. All rights reserved. www.areco.dk


	Garanti_Profilered_20_Plastisol.pdf
	Garanti_Profilered_20_Plastisol
	Garanti_Profilered_20_Plastisol page 2




