
  v2. érv.: 2017.09.04 -től 

MULTICLEARTM

  

POLIKARBONÁT 
10 ÉVES LIMITÁLT GARANCIA 
 

Az A-Plast Kft. 10 éves limitált garanciát vállal a 
MULTICLEARTM lemezekre. A limitált garancia 
az alábbi feltételek mellett érvényes: 
 
UV-ELLENÁLLÓKÉPESSÉG ÉS 
FÉNYÁTERESZTÉS 
A fényáteresztőképességben végbement 
változásokat az ISO 13468-1 sz. teszttel mérik.  
A tesztet meghatározott méretű lemezmintán 
végzik. A mintát a teszt megkezdése előtt az A-Plast 
Kft. előírásai szerint meg kell tisztítani. Ezt követően 
vizsgálják a lemez fényáteresztő képességének a 
változását, majd összehasonlítják a gyártás napján 
mért értékekkel. Amennyiben a különbség 
kevesebb, mint 6 %, úgy az határértéken belülinek 
minősül, garanciális igény nem érvényesíthető. 
 
A lemezek besárgulásának vizsgálata az ASTM 
D1925 szabvány szerint történik: A tesztdarabot az 
A-Plast Kft. által előírt módon kell kivágni és 
megtisztítani. Amennyiben a vizsgált mintadarabon 
mért sárgasági index a gyártó által a gyártás napján 
mért értékhez képest 10 delta egységnél kevesebb 
eltérést mutat, az határértékeken belülinek minősül, 
garanciális igény nem érvényesíthető. 
 
JÉGESŐVEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS 
A MULTICLEAR TM lemezek korlátozott mértékben 
ellenállnak a jégesőnek. Jégkárként kezeljük a 
reklamációt, ha a lemez felülete átszakadt, kilyukadt. 
A jégeső okozta behorpadások, esztétikai sérülések 
nem tartoznak az ilyen irányú reklamáció hatálya alá. 
A labor a beküldött (sérült) mintán végzi el a tesztet 
a holland TNO (Holland Tesztintézet) által 
kifejlesztett módszerrel Hollandiában. A teszt során 
10 db 20 mm átmérőjű mesterséges jégdarabot lőnek 
a lemez felületére, normál hőmérsékleten, 80 km/h-s 
sebességgel. Amennyiben a tesztelt lemez felületén 
kevesebb, mint 5 lyuk keletkezik, úgy az eredményt 
határértéken belülinek tekintik, tehát a minta 
megfelelő, garanciális igény nem érvényesíthető. 

 
A VEVŐ KÖTELEZETTSÉGE 
 
1. A MULTICLEARTM lemezeket az alábbi 

országokban kell beépíteni: EU-tagállamok, 
Norvégia, Svájc, Horvátország, Szerbia, Bosznia-
Hercegovina, Montenegró, Macedónia. 
 

2. A MULTICLEARTM lemezeket az A-Plast Kft. által 
előírt módon kell tárolni, mozgatni és beépíteni. 
 

3. Amennyiben a lemezt megmunkálták, a 
garancia kizárólag az átlátszóságra és 
besárgulásra vonatkozik, fenti feltételek mellett. 

 
4. A garancia életbelépésének időpontja az eredeti 

vásárlást igazoló számlán szereplő teljesítési 
időpont. Továbbértékesített termékre a garancia 
nem vonatkozik. A reklamációhoz csatolni kell a 
vásárlás időpontját igazoló számlát. 
 

5. A reklamációt a hiba észlelését követő 28 napon 
belül írásban kell forgalmazó részére 
megküldeni. 
 

6. A lemezt mindaddig tilos a beépítés eredeti 
helyéről eltávolítani, amíg azt az A-Plast Kft. meg 
nem vizsgálta. A-Plast Kft. fenntartja a jogot, hogy 
a hiba/sérülés keletkezésének okát független 
szakértővel megállapíttassa. 
 

7. Amennyiben a reklamáció jogosnak bizonyul, az 
A-Plast Kft. a terméket vagy annak részét 
díjtalanul kicseréli az alábbi feltételek mellett: 
 

 
8. Az újrabeépítés vagy megmunkálás, illetve 

bárminemű egyéb közvetlen vagy közvetett 
sérülés vagy kár kapcsán tett reklamáció nem 
képezi jelen garancia tárgyát. 
 

9. Kizárás a garancia alól: Az alábbi esetek 
kizárást jelentenek a garancia alól, mert olyan 
körülményeket képviselnek, amelyek a 
polikarbonátra káros hatással vannak: 

 

• a lemez vegyi anyagokkal érintkezik (a vegyi 
anyagok részletes listáját kérésére 
rendelkezésre bocsájtjuk), 

• karcos vagy sérült lemezek, 
• olyan lemezek, melyek nem az előírt 

tömítőanyaggal, zárószalaggal vagy 
profilrendszerrel lettek beépítve, 

• hő hatásának vagy hőformázásnak kitett 
lemezek, 

• azok a lemezek, melyek beépítése során nem 
követték az A-Plast Kft. a hajlítási sugárra ill. a 
Műszaki Adatlapban ismertetett egyéb 
beépítési körülményekre vonatkozó előírásait, 

• 8 mm-nél vékonyabb lemezek. 
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Eladás napjától 
eltelt idő 

       A reklamált minőség 
cseréje %-ban 

5. évig 100 % 
6. év 75 % 
7. év 60 % 
8. év 45 % 
9. év 30 % 
10. év folyamán 15 % 

 

 


