
GARANTI RIATHERM UV

Garantibestemmelser for Riatherm UV.
RIAS A/S  yder en 10-årig garanti på Riatherm UV,klare Polycarbonat Kanalplader i henhold til 
afsnit A og B under de beskrevne betingelser og begrænsninger.

A.Lystransmission. 

En 10-årig garanti ydes på følgende egenskaber:

For en periode på 10 år vil gulningsindekset,målt i henhold til normen ASTM D 1925-77, ændres 
med mindre end 10 Delta,sammenlignet med den oprindelige værdi.

For en periode på 10 år vil lystransmissionen,målt i henhold til normen ASTM D 1003-77, mind-
skes med max.6%,sammenlignet med den oprindelige værdi.

B.Brud. 

En 10-årig garanti ydes på følgende egenskab:

For en periode på 10 år vil der ikke opstå brud i materialet som følge af normalt vejrligs ind-
flydelse.En klage over brud vurderes ud fra en hagl simulator test.En plade,som forbliver uden 
brud efter påvirkning af kunstige hagl med en diameter på 20 mm og en hastighed på 21 meter 
pr.sekund,vil ikke være reklamationsberettiget.

Generelle betingelser.

  1. Reklamationsperioden for denne garanti er gældende fra datoen for den oprindelige fak- 
   tura og forbliver kun gældende for den oprindelige køber.Køber er forpligtet til at fremviser  
    faktura i tilfælde af reklamation.
  
  2. Ethvert andet krav i forbindelse med skade eller tab,enten direkte ,indirekte eller som kon-  
   sekvens af en reklamation,er ikke omfattet af denne garanti.
  
  3. Denne garanti er kun gyldig,hvis pladerne har været lagret,håndteret, monteret og rengjort  
   i  henhold til leverandørens anbefalinger.
  
  4. RIAS A/S eller  autoriseret forhandler skal,i tilfælde af en reklamation,adviseres så hur- 
   tigt som muligt og ikke senere end 28 dage efter fejlens opståen.Køber skal tillade en   
   besigtigelse af byggeriet,før pladerne demonteres eller fjernes,og derudover forbehold- 
   er RIAS A/S sig retten til at undersøge omstændighederne i forbindelse med    
   fejlen,herunder at rådføre sig med de lokale meteorologiske myndigheder og andre. Pla-  
   deprøver for test skal stilles til rådighed på forlangende.

Begrænsninger. 

  5. Denne garanti er kun gyldig for plader,som er bevaret i en ridsefri tilstand,og som ikke har  
   været påvirket af kemikalier,malinger,klæbestoffer eller andre materialer,som pladerne ikke er  
   resistente overfor. 

  6. Garantien er også kun gyldig for plader,som har været monteret med den UV beskyttende  
   side mod solens og vejrligets påvirkning.
 
  7. Garantien er ikke gældende for plader,som er blevet thermoformet eller på anden måde  
   ændret fra den oprindelige tilstand.
 
  8. Det er en forudsætning for garantiens gyldighed,at pladerne har været monteret i overensstem- 
   melse med leverandørens anvisninger,hvilket inkluderer følgende:
  
  a. Overholdelse af understøtningsafstande,som anbefalet for den pågældende pladetykkelse, 
   pladetype og stedlige påvirkninger. 

  b. Overholdelse af anbefalinger for befæstigelse ved bl.a.at undgå overstramning af skruer, 
   klemlister og  andre fastgørelseselementer.
   
  c. At opbevare pladerne under en lystæt presenning eller lign.før montage.
   
  d. At udføre skæring,boring og håndtering,som anbefalet.
  
   e. At være opmærksom på særlige anbefalinger for buede konstruktioner.
   
   f. At være opmærksom på al anden information,som er indehoildt i leverandørens informations- 
   materiale.
 
  9. I tilfælde af en berettiget reklamation,forbeholder RIAS A/S sig retten til at levere nye plader  
   uden beregning eller at erstatte køberen den oprindelige købesum for de fejlbehæftede plader. 
   Erstatning gives i henhold til nedenstående skema.Alle andre krav i forbindelse med en reklama- 
   tion er ikke omfatet af denne garanti.
  

    Op til 5 år                    100%
    I det 6.år                      75%
    I det 7.år                      60%
    I det 8.år                      45%
    I det 9.år                      30%
    I det 10.år                    15%

       Tid fra købsdato        Materialeerstatning


