
10ΕΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 

ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ

 Eurocarb 

ΑΡ. ΕΓΓΥΗΣΗΣ : ΗΜΕΡΟΜ.: 

ΑΡ. ΔΕΛ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ: ΗΜΕΡΟΜ.: 

ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓ. : ΗΜΕΡΟΜ.: 

ΠΕΛΑΤΗΣ    : 

Τα πολυκαρβονικά φύλλα  Eurocarb της  G.A.  PLASTICS, καλύπτονται από 10ετή εγγύηση, που
αρχίζει από την ημερομηνία πώλησης, όπως αναγράφεται στο τιμολόγιο. 
Η  10ετής  εγγύηση  καλύπτει  τα  πολυκαρβονικά  φύλλα  Eurocarb έναντι  κιτρινίσματος,
φωτοδιαπερατότητας και προσβολής από χαλαζόπτωση.

Η «G.A. PLASTICS» εγγυάται ότι:

- Η παρέκκλιση  του  δείκτη  κιτρινίσματος,  υπολογισμένη  σύμφωνα  με  τον   κανονισμό
ASTM  D 1925-77, θα είναι χαμηλότερη από 10 δέλτα σε σχέση με την αρχική τιμή.

- Η φωτοδιαπερατότητα, καταμετρημένη σύμφωνα με τον κανονισμό  ASTM D 1003-77,
δεν θα μειωθεί πάνω από 6%, μετά από 10 χρόνια, σε σχέση με την αρχική τιμή.

- Το άθραυστο των φύλλων Eurocarb από προσβολή κρυστάλλων χαλάζης μεγέθους έως
20mm, κινουμένων με ταχύτητα έως 21m/s.

.

ΟΡΟΙ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ

Η εγγύηση καλύπτει αποκλειστικά:
1) Πολυκαρβονικά  φύλλα  Eurocarb,  που  χρησιμοποιήθηκαν,  τοποθετήθηκαν  και

καθαρίστηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες του Τεχνικού Εγχειριδίου και τα οποία δεν
προσβλήθηκαν από χημικές ουσίες.

2) Φύλλα  που  εκτίθενται  στις  προαναφερόμενες  ατμοσφαιρικές  περιστάσεις  και  δεν
φέρουν αμυχές ή άλλου είδους προσβολές κατά την εφαρμογή τους. 



3) Φύλλα διάφανα,  γαλακτώδη ή  μπρονζέ,  πάχους  άνω των 4 χιλιοστών,  που έχουν
τοποθετηθεί  κάθετα,  κεκλιμένα  ή  κυρτά  (εξαιρούνται  τα  θέρμο-μορφοποιημένα
φύλλα).

Για να ισχύσει η εγγύηση θα πρέπει: 
- Η  αίτηση  να  υποβληθεί  στην  G.A.  Plastics Α.Ε.,  αμέσως  μετά  την  εμφάνιση  του

ελαττώματος, 
- Να συνοδεύεται από την απόδειξη πώλησης, τον πλήρη κωδικό του προϊόντος και την

ποσότητα, καθώς και από υπεύθυνη δήλωση ότι τηρήθηκαν οι προαναφερόμενοι όροι 1,
2, 3,

- Να  επιτραπεί  ακώλυτη  επιθεώρηση  του  χώρου  εγκατάστασης  των  προσβληθέντων
φύλλων.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η παρεχομένη εγγύηση περιορίζεται μόνον σε αντικατάσταση των τυχόν προσβληθέντων
φύλλων,  ή σε αποζημίωση της  αξίας  των,  που δεν θα  υπερβαίνει  την τιμή κτήσεως του
τιμολογίου. 
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