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Sąskaitos faktūros nr.:
Kiekis:
Profilis:

Garantija galioja po registracijos elektroninėje garantijų
sistemoje „IKAR“ interneto svetainėje adresu
https://ikar.blachotrapez.eu/
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Skardos garantijos, transportavimo, sandėliavimo ir priežiūros sąlygos bei montavimo rekomendacijos yra prieinamos interneto svetainėje www.blachotrapez.eu.
Be to, prieš pirkdamas Klientui buvo pranešta apie jų turinį bei šita informacija buvo pateikta prekės pirkimo metu, be kita ko, išvažiavimo medžiagos išleidimo
kvite, lipduke ant Gaminio, sąskaitos faktūros antroje pusėje.

Garantijos numeris:
Sąskaitos faktūros nr. (Blachotrapez):
WZ užsakymo nr. (Blachotrapez):

1. Rangovo vardas / pavardė / įmonės pavadinimas:
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Montavimas vyko nuo ............................................................................................................................. iki .........................................................................................
3. Montavimo vieta (miestas, gatvė, namo numeris) .................................................................................................................................................................
4. Už montavimą atsakingo asmens patvirtinimas .....................................................................................................................................................................
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GARANTIJA GALIOJA PO REGISTRACIJOS ELEKTRONINĖJE GARANTIJŲ SISTEMOJE „IKAR“
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Montavimo duomenys

1. Garantija be registracijos elektroninėje sistemoje „IKAR“ yra negaliojanti. 2. Garantija netaikoma
Produktams, kurie yra įrengti mažiau nei 5 km nuo pajūrio. 3. Garantija netaikoma, jei Produktas veikiamas
agresyvių cheminių medžiagų, dūmų, suodžių, cemento, vario ir skysčių nutekančių iš variu padengto
paviršiaus, taip pat esant reakcijoms su kitais struktūriniais elementais. 4. Garantija netaikoma Produktų
defektams atsiradusiems dėl netinkamo transportavimo, pjovimo, montavimo, naudojimo, techninės
priežiūros, taip pat biologinio augimo (pvz., samanos, dumbliai), mechaninių pažeidimų, gaisro ir kitų
nenugalimos jėgos įvykių. 5. Garantija netaikoma vidinei skersinio persidengimo daliai. 6. Garantija
netaikoma blizgesio, atspalvių ir spalvų intensyvumo pakeitimams dėl dulkių, suodžių bei oro teršalų veikimo,
taip pat mechaniniams pažeidimams, ant kurių atliktos lakavimo pataisos buvo padarytos neteisingai arba
naudojant kitas medžiagas nei rekomendavo Gamintojas. Estetinių verčių įvertinimas atliekamas po Produkto
paviršiaus išvalymo. Atspalvių senėjimas leistinas dėl išorinių sąlygų poveikio. 7. Produktas su bet kokiais
montavimo ženklais negali būti grąžinamas. 8. Garantija netaikoma korozijai ir smulkiams sluoksniavimui
pjautuose kraštuose, įskaitant gamyklinius. 9. Defektų atsiradimas dėl nuplikinimo ir mechaninių pažeidimų
sukels galimų skundų atmetimą. 10. Garantija netaikoma Blachotrapez Produktams, kurie buvo apdoroti*
arba kuriuos modifikavo kiti subjektai, išskyrus Garantą. 11. Pristačius ir perdavus produktą užsakovui,
Blachotrapez neatsako už visus defektus ir pažeidimus (viskas fiksuojama priėmimo-perdavimo metu).

Skardos pjovimui draudžiama naudoti įrankius, kurie sukelia šiluminį poveikį (staigus temperatūros
padidėjimas), pavyzdžiui, kampinis šlifuoklis. Dėl to sugenda organinė ir metalinė danga, dėl ko atsiranda
korozijos procesas. Karštos drožlės, išmetamos iš disko, patenka ant lakšto ir dažų ir sukelia korozijos centrus,
todėl nerekomenduojama naudoti metalo trinties įtaisų ar dirbti šalia Produkto laikymo vietos. Tam tikslui
tinkamos priemonės tai vibracinės žirklės arba metalo pjaustyklė. Įsitikinkite, kad montavimui naudojama
įranga yra geros būklės ir nesukelia žalos medžiagai. Jei reikia sujungti lakštus skersai, flizelinas turėtų būti
pašalintas per visą dengiantį plotį.

PRIEŽIŪRA
1. Lakuota danga priklausomai nuo medžiagos rūšies nepasikeičia esant tam tikros aplinkos klasės
klimatinėms sąlygoms pagal taikomą EN ISO 12944-2 standartą. Kad danga būtų išlaikoma geros būklės reikia
reguliariai valyti ir prižiūrėti ir vengti dengto paviršiaus kontakto su medžiagomis, sukeliančiomis koroziją ar
dideliu užterštumu.
Koroziškumo
kategorija

Vidutinio klimato sąlygomis būdingos aplinkos pavyzdžiai
(Tik informacija)
Išorėje

Viduje
Šildomi pastatai su švaria atmosfera, pvz., biurai,
parduotuvės, mokyklos, viešbučiai.

C1 labai maža
C2 maža

Atmosferos su nedideliu taršos lygiu.
Daugiausia kaimo teritorija.

Nešildomi pastatai, kuriuose gali susidaryti
kondensatas, pvz., sandėliai, sporto salės.

C3 vidutinė

Miesto ir pramonės atmosferos, vidutinė sieros
oksido (IV) tarša. Pakrančių zonos su
mažu druskingumu.

Gamybinės patalpos, kuriose yra daug drėgmės
ir oro užteršimo, pvz., maisto perdirbimo įmonės,
skalbyklos, alaus daryklos, pieninės.

C4 didelė

Pramoninės zonos ir pakrančių zonos
su vidutiniu druskingumu.

Chemijos gamyklos, baseinai, laivų
ir valčių remonto statyklos.

C5 labai didelė

Pramoninės zonos, kuriose yra daug drėgmės
ir agresyvi atmosfera bei didelio
druskingumo pakrančių zonos.

Pastatai ar teritorijos, kuriose yra beveik nuolat
yra kondensatas ir didelė tarša.

CX ekstremali

Pakrančių zonos su dideliu druskingumu
ir pramoninės zonos, kuriose yra itin drėgna
ir agresyvi atmosfera, taip pat subtropinė
ir atogrąžų atmosfera.

Pramoninės zonos turinčios didelę drėgmę
ir agresyvią atmosferą.

2. Nepageidaujami skardos išvaizdos ar kokybės pokyčiai gali atsirasti dėl produkto poveikio ypatingai
agresyvių ar sunkių klimato sąlygų, pvz., didelis UV spindulių kiekis, tiesioginis kenksmingų dūmų ar nuosedų,
kuriu lietaus nenuplauna nuo stogo paviršiaus, išmetimas. 3. Sumontavus skardas, ypatingą dėmesį reikia
atkreipti į dengiamojo sluoksnio pažeidimus ir pašalinti visas drožles, kniedes, varžtus ir įvairias statybines
atliekas. 4. Visi aptikti korozijos taškai turėtų būti nedelsiant apsaugoti apsauginiu dažų sluoksniu.
5. Rekomenduojama, kad po 1 stogo naudojimo metų būtų atliktas patikrinimas, siekiant nustatyti skardos
nusidėvėjimo laipsnį, dėl galimos žalos pašalinimo, nešvarumų ir nuosedų šalinimo. Taip pat rekomenduojama valyti natūraliai besikaupiančius nešvarumus (dėl vandens nuotėkio). Stogo valymo ir priežiūros dažnumas
turi priklausyti nuo jo užteršimo greičio, nuosedų rūšies ir aplinkos, kurioje naudojamas stogas. Skardos
valymui ir priežiūrai turėtų būti naudojami tik šiems darbams skirti plovikliai ir konservantai. Pirkėjas privalo
dokumentuoti techninės priežiūros darbų atlikimo faktą ir pateikti įrodymus apie jų vykdymą kiekvieną karą
Blachotrapez paprašius. Rekomenduojama, kad su stogo priežiūra susijusius darbus atliktų subjektai,
profesionaliai atliekantys tokio tipo užduotis. 6. Iš Produkto paviršiaus reikia šalinti lapus, žolę, dirvą ir kitus
daiktus. 7. Reikia valyti nešvarumų kaupimosi vietos, kur dengiamasis sluoksnis nėra reguliariai nuplaunamas
krituliais. 8. Produkto montavimas turėtų būti atliekamas taip, kad būtų apribotas vaikščiojimas ant pritvirtintų
lakštų dėl to, kad gali būti pažeista lako danga. 9. Vaikščiojant ant stogo statyti kojas bangos apačioje, kad
nesukelti deformacijų. Atkreipti ypatingą dėmesį į tai, ar po pjaustymo ir lakšto apdirbimo po padais neliko
drožlių ar kitų nešvarumų Susidariusios drožlės pjaustant lakštą, prilipę prie bato paviršių, subraižo dažų
sluoksnį, vaikštant ant metalo lakšto. Rekomenduojama naudoti batus su minkštu padu.
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1. Garantija galioja nuo tos dienos, kai Gaminys išduodamas iš „Blachotrapez“ sandėlio, Europos Sąjungos
ir panašių klimato sąlygų šalyse, išskyrus teritorijas, esančias į pietus nuo 46 ° lygiagretės, kurioms lako dangų
perforavimo ir išsisluoksniavimo garantija sumažėja 5 metais. 2. Dangos montavimas turi būti atliktas iki 6
mėnesių nuo Produkto išleidimo iš Blachotrapez sandėlio datos, laikantis galiojančių standartų, techninių
ir statybų taisyklių bei statybinio meno. Garantiją reikia registruoti per 14 dienų nuo montavimo pabaigos
dienos. 3. Garantija apima tik defektus, atsiradusius dėl Produkto kokybės trūkumų, o ne dėl įprasto
naudojimo. 4. Garantija taikoma tais atvejais, kai defektas sudaro ne mažiau kaip 5% viso įsigyto lakšto ploto.
5. Garantija apima tik Produkto viršutinę pusę (A pusę). 6. Garantija apima Produktus, kurie buvo sumontuoti
atsižvelgiant į minimalų nuolydį, pagal atitinkamas surinkimo instrukcijas ir gaminio kortelę esančią svetainėje
www.blachotrapez.eu. Statinio konstrukcija turi užtikrinti lietaus vandens nuotėkį nuo stogo dangos
paviršiaus 7. Blachotrapez rekomenduoja Pirkėjui įsigyti visą medžiagą, reikalingą vienai investicijai atlikti
pagal vieną užsakymą. Papildomo užsakymo atveju gali atsirasti įvairių atspalvių ir tekstūrų, nepriklausančių
nuo Gamintojo. 8. Rekomenduojami Blachotrapez Produktų lakštų ilgiai turėtų būti naudojami pagal
atitinkamą produkto duomenų lapą esantį svetainėje www.blachotrapez.eu. Lakštai, ilgesni už rekomenduojamus Produkto Lape, padidina mechaninių pažeidimų riziką transportavimo, apdirbimo ir montavimo metu.
Per ilgi lakštai gali būti deformuotis. Tai yra susiję su gamybos technologija ir medžiagos išsiplėtimu
priklausomai nuo temperatūros amplitudės. 9. Prieš surenkant patikrinkite atskirų lakštų ir apdailų atspalvį.
10. Apdorojant lakštus leidžiama darbo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip + 10°C mechaniškai
apdorojant ir + 5°C apdorojant rankiniu būdu. 11. Sumontavus Produktą, visi pjauti kraštai (įskaitant
gamyklinius) turi būti tinkamai apsaugoti. 12. Produkto montavimui turėtų būti naudojami tik BLACHOTAPEZ
tiekiamos vinys, varžtai ir priedai. Gaminio su aliuminiu atveju dėl korozijos reiškinio pašalinimo naudokite
varžtus iš nerūdijančio plieno arba aliuminio. 13. Teikiant pretenzijas pagal šią garantiją, pirkėjas turi raštu
informuoti BLACHOTRAPEZ įmonę apie defekto atsiradimą per 14 dienų nuo jo aptikimo dienos, kitaip
garantija bus negaliojančia. 14. BLACHOTRAPEZ atsakomybės apimtis, pagal garantiją, tai tik prekių be
defektų pristatymą Pirkėjui arba pardavimo kainos grąžinimą jei Produktas turi defektus, proporcingai
įvertinant vertės netekimą dėl panaudojimo laikotarpio, reikalaujant tuo pačiu iš Pirkėjo tuo pačiu metu
grąžinti nepilnavertę prekę. Skundo tvarkymo būdą pasirenka BLACHOTRAPEZ. Kitų tipų pretenzijos nėra
įtrauktos laikantis įstatymu leidžiamų ribų. 15. BLACHOTRAPEZ neatsako už netiesioginius ar tiesioginius
nuostolius ar papildomas žalas, susijusias su defektais, kuriems taikoma garantija. Pirkėjo reikalavimai dėl kitų
nuostolių, atsiradusių po prekių išdavimo dėl fizinio defekto, nei žalos atsiradusios pačiame Produkte yra
nenagrinėjami. 16. Per 30 dienų nuo skundo pateikimo BLACHOTRAPEZ pristatys savo poziciją dėl skundo
priėmimo, sprendimo būdo bei taisyklių raštu arba telefonu, skundo atmetimo atveju, pateiks klientui tokio
sprendimo priežastis. 17. Garantijos suteikimas pašalina pardavėjo atsakomybę už defektus pagal gamintojo
garantiją. Garantija parduotoms plataus vartojimo prekėms nepanaikina, neapriboja ar neatmeta vartotojų
teisių pagal Civilinio kodekso 22 straipsnio 1 dalį. 18. Būtina sąlyga, kad galėtų pasinaudoti Garantija yra
Pirkėjo Garantijos registracija interneto sistemoje „IKAR“ adresu: https://ikar.blachotrapez.eu/, per 14 dienų
nuo montavimo pabaigos dienos ir ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo Produkto išvežimo iš „Blachotrapez“
sandėlio dienos. Pirkėjas yra įpareigotas saugoti pirkimo dokumentą Garantijos galiojimo. Garantijos
generavimo registracijos trūkumas arba Pirkėjo šių sąlygų neįvykdymas arba pirkimo kvito trūkumas bus
pagrindas atmesti reikalavimus, susijusius su šia Garantija (skundo nagrinėjimas formaliai neįgyvendinamas).
19. Asmenys, neturintys savo elektroninio pašto adreso Garantijos registracijai, gali naudotis „Blachotrapez“
pardavimų skyriaus darbuotojo arba įgaliotojo platintojo pagalba, kuris sukurs išpildytą Garantiją ir perduos ją
Klientui. 20. Pirkėjas privalo užtikrinti galimybę saugiai patekti ant stogo, kad Blachotrapez atstovas galėtų
atlikti patikrinimą. Jeigu ankstesniame sakinyje nurodyta pareiga nėra įvykdyta, Blachotrapez pasilieka teisę
pateikto skundo nepripažinti. 21. Tinkamos Montavimo instrukcija, Transportavimo, laikymo ir priežiūros
instrukcija, Produkto lapas, Žaliavos aprašymas yra neatskiriama garantijos sąlygų dalis. 22. Jei ant stogo
montuojami papildomi elementai (fotovoltiniai, saulės įrenginiai, apsaugos nuo sniego sistema ir kt.),
„Blachotrapez“ bendrovė palaiko šią garantiją, su sąlyga, kad elementai sumontuoti laikantis profesinių
taisyklių ir minėtų sistemų gamintojų nurodymų.

1. Skaros lakštus pernešti labai atsargiai. Lakštai turi būti laikomi reljefo vietoje. Lakštų stumdymas vienas ant
kito arba ant paviršiaus gali sugadinti lako dangą. 2. Įprastomis sąlygomis gaminys gali būti laikomas
gamyklinėje pakuotėje maždaug tris savaites nuo išrašymo iš „Blachotrapez“ sandėlio dienos. Praėjus šiam
laikui, būtina nuimti apsauginę plėvelę, perklijuojant lakštus tarpikliais (arba juos pastatyti, pvz., atremti į sieną),
atskirti lakštus nuo žemės ne mažiau kaip 30 cm, laikyti gaminį sausoje ir vėdinamoje vietoje paliekant tarpą,
kuris leidžia laisvai nutekėti vandeniui. Laikomą produktą reikia periodiškai tikrinti ir vizualiai įvertinti, kad būtų
pašalinti nudegimai ar kita žala. Maksimalus saugojimas aukščiau nurodytomis sąlygomis iki šešių mėnesių
nuo produkto išrašymo iš „Blachotrapez“ sandėlio dienos. 3. Produkto laikymas apsauginėje plėvelėje arba
jo veikimas saulės spinduliuote gali visam laikui pažeisti lako dangą. Be to, ilgalaikis gaminio saugojimas kartu
su apsaugine plėvele gali sukelti sunkumų ją pašalinant, o po klijų gali likti ilgalaikis nešvarumas. 4. Produktą
reikia laikyti sausoje vietoje pastovioje temperatūroje, saugant jį nuo per didelės drėgmės ir oro temperatūros
pokyčių. To nepadarius, gali atsirasti baltos dėmės (cinko lakštai, ZM danga) arba baltos o vėliau juodos dėmės
(alucinko lakštai) ir gali būti pažeista lako danga (padengti lakštai). Laikykite gaminį toliau nuo agresyvių
medžiagų, nelaikykite lakštinio metalo ant tiesioginių saulės spindulių ir vandens (metalo deginimo
galimybė). 5. Jei gaminį reikia trumpam laikyti lauke (pvz., Atliekant surinkimo darbus), lakštai turi būti dedami
kampu (pagal profiliavimo kryptį), kad drėgmė galėtų laisvai nutekėti nuo paviršiaus. Užtikrinkite,
kad lakštai būtų vėdinami. 6. Saugojimo metu įsitikinkite, kad visas lakšto paviršius yra sausas.
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- 55 metai - plieno lakštams su SUPERIOR HB danga, aplinkosauginei klasifikacijai C1-C3
- 45 metai - plieno lakštams su SUPERIOR HB danga, aplinkosauginei klasifikacijai C4
- 45 metai - plieno lakštams su PLADUR®Wrinkle Mat danga, aplinkosauginei klasifikacijai C1 - C3
- 25 metai - plieno lakštams su PLADUR®Wrinkle Mat danga, aplinkosauginei klasifikacijai C4
- 35 metai - plieno lakštams su PLADUR®RAL Premium danga, aplinkosauginei klasifikacijai C1 - C3
- 25 metai - plieno lakštams su PLADUR®RAL Premium danga, aplinkosauginei klasifikacijai C4
- 25 metai - plieno lakštams su Aluzinc 185 + AFP/Sealing danga
- 60 metų - aliuminio lakštams su Poliester Standard danga
- 25 metu - plieno lakštams su Super Poliester R-MAT danga
- 25 metų - plieno lakštams su Poliester Standard MAT AM danga
- 25 metų - plieno lakštams su Poliester Standard MAT IN danga
- 10 metų - plieno lakštams su Poliester Standard RAL - blizgia danga
- 10 metai - plieno lakštams su ZM (ZMGA) danga
Įskaitant 30 metų garantiją aliuminio lakštų lako dangų sluoksniavimui, 20 metų garantiją Pladur®Wrinkle MAT Plus
lako dangų spalvai bei lako dangų sluoksniavimui, 15 metų garantiją SUPERIOR HB lako dangų sluoksniavimui
ir 10 metų garantiją kitų plieno lakštų lako dangų sluoksniavimui.
1
Galioja HPS Garantijos lapas
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- 55 metai - plieno lakštams su PLADUR®Relief Textured (WOOD) danga, aplinkosauginei klasifikacijai C1-C3
- 35 metai - plieno lakštams su PLADUR®Relief Textured (WOOD) danga, aplinkosauginei klasifikacijai C4
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Jei nesilaikysite pirmiau nurodytų rekomendacijų, tai gali būti galimų skundų atmetimo priežastis. Jei kyla
abejonių, prašome susisiekti su mumis serwis@blachotrapez.eu Esant šios Garantijos turinio interpretacijos
skirtumams, tekstu, kuris turi būti interpretuojamas, yra tekstas lenkų kalba.
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BLACHOTRAPEZ suteikia garantija perforacijai stogo ir fasadų skardose (toliau - Produktas), pagamintoms
iš šių medžiagų:
- 60 metų - plieno lakštams su Pladur®Wrinkle Mat Plus danga
- 401 metų - plieno lakštams su Colorcoat HPS 200 Ultra® danga
- 55 metai - plieno lakštams su PLADUR®Relief iceCrystal danga, aplinkosauginei klasifikacijai C1-C3
- 35 metai - plieno lakštams su PLADUR®Relief iceCrystal danga, aplinkosauginei klasifikacijai C4
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