GARANTIBESTEMMELSER

FOR TWINLITE & CLICKLITE PC

GÆLDENDE FOR TWINLITE & CLICKLITE PC:
Der ydes 10 års garanti mod fabrikationsfejl.

LYSTRANSMISSION:
Pladerne må højst miste 10% af lystransmissionen i løbet
af 10 år som direkte følge af sollys påvirkning
sammenlignet med den oprindelige værdi.
Lystransmissionen måles i henhold til ASTM D-1003-77.

FARVE/GULNINGSINDEKS:

SLAGSTYRKE:
	Som direkte følge af sollyspåvirkning må pladerne ikke gå
i stykker ved hagl op til Ø20 mm, der rammer pladerne
med op til 20 m/s. Slagstyrken måles på en del af den
defekte plade i henhold til ISO 6603/1-1985(E) og/eller
ASTM D 5628-95 metode F, efter disse tests skal pladen
splintre for at reklamationskrav kan gøres gældende.

	Pladerne må højst ændre farve med 15 delta efter 10 år
som direkte følge af sollys påvirkning s ammenlignet med
den oprindelige værdi.
Farven måles i henhold til ASTM D-1925-77.

BETINGELSER OG FORUDSÆTNINGER:
Garantien er gældende i ovennævnte perioder regnet fra forhandlerens fakturadato. Kan denne ikke fremskaffes gælder
garantien fra den produktionsdato, der er printet på pladerne.
De optiske egenskaber, nævnt ovenfor, udregnes som et
gennemsnit af 10 målinger jævnt fordelt på overfladen og
gælder for rene og ridsefri plader.
Pladerne må ikke udsættes for varmekilder, åben ild og lignende eller udsættes for aggressive kemikalier. Materialer
der anvendes i forbindelse med samling, tætning og fastgørelse eller som afvander udover pladerne skal være egnet
til anvendelse sammen med PC materialer.

FORHOLDSMÆSSIG ERSTATNING
AF PLADERNE
Erstatning i %

Periode
inden
udløb af:

Farve/gulning/
lystransmission

Ved brud
pga. hagl

5. år

100

100

6. år

75

50

7. år

60

40

8. år

45

30

9. år

30

20

10. år

15

10

00181809

Garantien gælder kun plader, der er transporteret, opbevaret, behandlet og monteret efter Plastmo A/S’ anvisninger.
Plastmo A/S skal kontaktes straks, når fejlen konstateres,
og der skal være mulighed for, at Plastmo A/S kan under
søge pladerne, mens de stadig er monteret.

Plastmo A/S forbeholder sig retten til at yde en forholdsmæssig erstatning ud fra pladernes alder efter nedenstående skema. Der ydes udelukkende erstatning for pladerne eller værdien heraf og ikke af direkte eller indirekte
følgeskader. Ligeledes gælder erstatningen udelukkende for
produktet og ikke for en eventuel demontering eller montering af nye plader.
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