LexanTM ThermoclearTM
Záruční podmínky
Materiály Lexan™Thermoclear™, Lexan™ Thermoclear™ Plus™ a Lexan™ Thermoclear™ Easy Clean a
Dripgard, Lexan™ Thermoclear™Venetian, Hammered Glass a Lexan™Thermoclear™Solar Control desky se
nerozbijí z důvodů ztráty rázové pevnosti způsobené povětrnostními vlivy a nebudou vykazovat nadměrné
zežloutnutí a úbytek průchodu světla tak, jak je definováno v tomto textu, v průběhu 10 let ode dne prodeje
společností SABIC Innovative PlasticsTM.

Tato omezená záruka podléhá následujícím podmínkám:
1) Tato omezená záruka se vztahuje výhradně na standardní
tabule vyrobené společností SABIC Innovative Plastics TM v Evropě
o minimální tloušťce 6 mm v barvách: standardní čirá (112),
standardní bronzová (515055), opálově bílá (WH7A092X), použity
správným způsobem jako šikmé, svislé nebo zakřivené zasklení a
se kterými bude současně nakládáno a budou skladovány,
zpracovávány, instalovány a udržovány podle doporučení SABIC
Innovative PlasticsTM, uvedených v technické příručce. Ve všech
případech musí být jedinou stranou vystavenou přímému
slunečnímu záření a povětrnostním vlivům ten povrch, který nese
speciální ochranu proti ultrafialovému záření.

(515055) materiálu ve srovnání s původními hodnotami
nebudou uznány.

2) Tato omezená záruka se nevztahuje na materiál, který byl
tepelně tvarován, škrábán, broušen nebo vystaven korozívním
materiálům nebo chemikáliím.

6) Pokud bude reklamace na základě této omezené záruky
oprávněná, společnost SABIC Innovative PlasticsTM kupujícímu
zdarma poskytne náhradní materiál v množství podle
následujícího přehledu:

3) Jakákoliv záruční reklamace týkající se tohoto materiálu musí
být uplatněna ihned v průběhu záruční doby popsáním
reklamace v písemné formě a předložením originálu potvrzení o
nákupu, v němž musí být uvedeno jméno a adresa kupujícího,
datum nákupu, celý název výrobku, číslo dodávky a zakoupené
množství. Reklamující musí na požádání společností SABIC
Innovative PlasticsTM umožnit prohlídku materiálu na místě a/
nebo jeho vrácení společnosti SABIC Innovative PlasticsTM ke
zkouškám.
4) Pro účely této záruky:
- Ztráta rázové pevnosti způsobená povětrnostními vlivy vedoucí
k rozbití při krupobití bude stanovena podrobením vzorku rozbité
tabule standardní zkoušce simulující krupobití vyvinuté firmou
KRI-TNO, Delft, Nizozemí. Přijetí reklamace na základě této záruky
vyžaduje, aby při této zkoušce (10 úderů umělými kroupami o
průměru 20 mm zamířených do různých bodů na povrchu tabule
rychlostí 21m/s) vzniklo v povrchu tabule narušené
povětrnostními vlivy alespoň 5 otvorů.
- Zežloutnutí bude stanoveno podrobením očištěného vzorku
tabule zkoušce indexu žloutnutí ASTM D 1925 (1977). Žádné
reklamace tabulí vykazujících změnu indexu žlutosti 2 nebo
méně v případě standardně čirého materiálu (112) a 5 nebo
méně v případě opálově bílého ( WH7A092X ) a bronzového

- Úbytek průchodu světla bude stanoven podrobením
očištěného vzorku tabule zkoušce průchodu světla ASTM D1003
(1977). Žádné reklamace tabulí vykazujících úbytek průchodu
světla ve výši 2 % nebo méně ve srovnání s původní hodnotou
nebudou přijaty.
5) Společnost SABIC Innovative PlasticsTM si vyhrazuje právo na
nezávislé prozkoumání příčiny jakéhokoliv poškození.

Doba ode dne původního nákupu
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 %

Pokud nebude možné zajistit náhradní materiál v přiměřené
lhůtě, společnost SABIC Innovative PlasticsTM si může zvolit
poskytnutí finanční náhrady původní zaplacené kupní ceny
v její poměrné výši podle uvedeného přehledu.
7) Tato omezená záruka bude jediným ručením společnosti
SABIC Innovative PlasticsTM za výrobky a veškeré další nároky
na náhradu škody jsou vyloučeny. Tato omezená záruka platí
namísto veškerých jiných záruk (s výjimkou vlastnického
práva), ať už písemných nebo ústních, statutárních
vyslovených nebo implikovaných včetně jakékoliv záruky
prodejnosti nebo vhodnosti pro daný účel.
8) Tato záruka byla vydaná dne 1. července 2000, je omezena
na materiály prodány společností SABIC Innovative PlasticsTM
po tomto datu a nahrazuje veškeré dříve vydané záruky na
výše uvedené výrobky.
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