
  
 
 
 

ÜREGKAMRÁS POLIKARBONÁT LEMEZEK 
“EASY BOX” 

BEÉPÍTÉSI JAVASLAT 
 
 

Az EASY BOX üregkamrás polikarbonát lemezeket kisebb előtetőkhöz illetve gazdasági épületek fedésére, oldalfalaira, valamint hobby- és 
barkács felhasználásra ajánljuk. A lemezeket úgy kell beépíteni, hogy a cellák a lejtés irányába fussanak és a lejtésirányú alátámasztások 
között maximum 52,5 cm-es távolság legyen (tengely fesztáv). A lemeznek legalább 5°-ot (méterenként 9 cm-t) kell lejtenie. Az EASY BOX 
lemezek egy oldalon UV-védettek (védőfólián jelölt oldalon), beépítéskor ennek a védett oldalnak kell a nap felé néznie. 
 
 
 
A tárolás, szállítás, felszerelési segédanyagok tekintetében megegyezik a MULTICLEARTM  lemezek beépítési segédletében leírtakkal. 
Amennyiben bármilyen kérdése felmerül, hívja kereskedőjét! 
 
 
 
 

ÜREGKAMRÁS POLIKARBONÁT LEMEZEK 
“EASY BOX” 

  5 ÉV LIMITÁLT GARANCIA 
 
 

 
Az A-Plast Kft az EASY BOX üregkamrás polikarbonát lemezek esetében 5 év Limitált Garanciát biztosít a fényáteresztésre és az UV 
védelemre vonatkozóan. 
 
A lemez megtartja a jó fényáteresztési képességét, alacsony sárgulási mutatóval rendelkezik minimum 5 éves kültéri időjárási viszonyok 
mellett. 
 
A Limitált Garancia az alábbi feltételek teljesülése esetén érvényes: 
 
Fényáteresztés és UV védelem 
 
A fényáteresztési mutató az ISO 13468-1 szabványnak megfelelően mérendő. A szabvány által előírt méret szerinti mintákat vesznek a 
lemezből. A tesztelést megelőzően, a mintákat a gyártó rendelkezésének megfelelően meg kell tisztítani. Ezek után kerül sor a minta 
fényáteresztési veszteségének a mérésére. 
 
A termék megfelelő, amennyiben a fényáteresztési eltérés kevesebb, mint 6 %. 
 
A lemez sárgulását az ASTM D1925 vizsgálati módszer szerint értékelik. A tesztminta a gyártó rendelkezésének megfelelően kerül 
levágásra és megtisztításra. 
 
A termék megfelelő, ha a mért mintáknál a sárgulási mutató eltérése kevesebb, mint 10 egység a vásárlás napján meglévő kezdeti (gyári) 
értékkel való összehasonlításban. 
 
A Vevő kötelezettségei: 
 

1. Az EASY BOX lemezek tulajdonságai a barkács/hobbi felhasználási területeken történő alkalmazásra lettek tervezve, a beépítés 
az Európai Unió országaira korlátozódik. 

2. A lemezt a gyártó (ARLA PLAST s.r.o., Csehország) és az A-Plast Kft. rendelkezéseinek és/vagy ajánlásainak megfelelően kell 
kezelni, tárolni, beépíteni és tisztítani. 

3. A lemezt kizárólag az UV-védelemmel ellátott oldalával fordítsa a nap felé! 
4. A lemez felületét nem szabad megkarcolni, csiszolni, dörzsölni! 
5. Amennyiben a lemez megmunkálásra került, a garancia kizárólag a fényáteresztésre vonatkozik, a fenti feltételeknek 

megfelelően, az UV-védelemre nem. 
6. Jelen garanciának a kezdete az A-Plast Kft.-től történt vásárlás napja.  

Reklamáció esetén, az igénylőnek be kell mutatnia egy, az eredeti vásárlás dátumát igazoló elismervényt (számlát). 
7. Reklamációt az állítólagos hiba észlelését követő 30 naptári napon belül be kell jelenteni az  

A-Plast Kft-nek. 
8. A lemezt nem lehet az eredeti beépítési helyéről eltávolítani a vizsgálat előtt vagy az A-Plast Kft. írásbeli engedélye nélkül. Az A-

Plast Kft. fenntartja a jogot, hogy független vizsgálatot kezdeményezzen a reklamáció okainak és/vagy körülményeinek feltárása 
érdekében. 

9. Amennyiben a reklamáció jelen Limitált Garancia feltételeinek megfelelően jogszerű, az  
A-Plast Kft. Vevő részére ingyenesen biztosít telephelyi (A-Plast Kft. nagytarcsai telephelyén!) átadással cserelemezt vagy 
helyettesítő lemezt vagy visszafizetést az alábbiak szerint: 

 



Vásárlást követő időszak Az előírásoknak nem megfelelő cserélendő lemezek 
százalékos aránya, telephelyi átadással 

A második év végén:  100 
A harmadik év végén:  60 
Az ötödik év végén:  30 
 
 
A Limitált Garancia feltételei: 
 
Ez a Limitált Garancia nem érvényesíthető olyan lemezre amely: 
 

 hőformázott, karcos, csiszolt vagy maró anyagoknak, oldószereknek ill. egyéb agresszív vegyszereknek lett kitéve 
 nem gyártó/forgalmazó által javasolt tömítőanyagokkal, szalagokkal vagy rögzítőelemekkel lett beépítve. 

A vegyszerek és a javasolt tömítőanyagok listája kérésre elérhetőek. 
 Amennyiben az engedélyezettnél kisebb hajlítási sugárral került beépítésre, vagy ha bármilyen más, az A-Plast Kft. által kiadott, 

érvényes Beépítési javaslatban foglalt vonatkozó utasításai nem lettek figyelembe véve és betartva. 
 
Esetleges újbóli beépítés és/vagy újragyártási költségek, minden további kárra és/vagy veszteségre vonatkozó 
reklamáció/követelés, legyen az közvetett vagy közvetlen, kizárandók jelen garanciából. 
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A-Plast Kft., Nagytarcsa 
Sárai Szabolcs 
ügyvezető 


