
 

 

Lexan* Thermoclear*Plus 2UV Sheet     Warunki gwarancji 

10-letnia, ograniczona pisemna Gwarancja 
 
Płyty Lexan Thermoclear Plus 2UV nie pękną z powodu utraty wytrzymałości udarowej spowodowanej przez warunki atmosferyczne ani 
nie wykaŜą nadmiernego zŜółknienia i obniŜenia przepuszczalności światła w zakresie opisanym niŜej, w ciągu 10 lat od daty sprzedaŜy 
płyt przez SABIC Innovative Plastics. 
 

Niniejsza ograniczona pisemna gwarancja odnosi się do następujących warunków: 
1) Niniejsza ograniczona pisemna gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do standardowych płyt produkowanych przez SABIC Innovative Plastics w 
Europie, o grubości min. 6 mm, w standardowych kolorach: bezbarwnym (112), transp. brązowym (515055) i opalowym-białym (WH7A092X), 
zastosowanych prawidłowo w przeszkleniach płaskich lub łukowych, transportowanych, przechowywanych, obrabianych, montowanych i 
konserwowanych zgodnie z wytycznymi SABIC Innovative Plastics, zawartymi w stosownym Technical Manual. W kaŜdym przypadku powierzchnia z 
naniesionym specjalnym zabezpieczeniem przed UV musi być jedyną stroną wystawioną na bezpośrednie światło słoneczne i warunki atmosferyczne. 
 
2) Niniejsza ograniczona pisemna gwarancja nie obejmuje płyt termoformowanych, porysowanych, obtartych bądź poddanych działaniu substancji 
chemicznych lub innych czynników korozyjnych. 
 
3) Niniejsza ograniczona pisemna gwarancja przysługuje jedynie bezpośredniemu nabywcy w SABIC Innovative Plastics i nie obejmuje kolejnych 
nabywców ani odbiorców. Wszelkie roszczenia gwarancyjne muszą być zgłaszane niezwłocznie w okresie gwarancyjnym przez  sporządzenie skargi 
reklamacyjnej w formie pisemnej i przedstawienie SABIC Innovative Plastics oryginalnych faktur zakupu, zawierających nazwę i adres kupującego, datę 
zakupu, pełną nazwę produktu, numery partii produkcyjnych oraz ilość zakupionych płyt. Na prośbę  SABIC Innovative Plastics reklamujący musi 
zezwolić na kontrolę materiału w miejscu zamontowania oraz przekazanie próbek do SABIC Innovative Plastics celem zbadania. 
 
4) Na potrzeby niniejszej ograniczonej pisemnej gwarancji: 
. Utrata udarności wskutek starzenia atmosferycznego będzie określona poprzez poddanie nieuszkodzonej próbki z płyty standardowemu sztucznemu 
testowi gradowemu, opracowanemu przez KRI-TNO, Delft, Holandia. Dla uznania reklamacji w świetle niniejszej ograniczonej, pisemnej gwarancji 
konieczne jest, aby test (10 uderzeń sztucznymi gradzinami o średnicy 20 mm, uderzającymi w róŜne punkty na powierzchni płyty z prędkością 21m/s) 
spowodował minimum 5 otworów w tej powierzchni płyty, która była wystawiona na warunki atmosferyczne. 
. ZŜółknienie zostanie określone przez przeprowadzenie na oczyszczonej próbce płyty pomiaru wskaźnika zŜółknienia wg ASTM D1925 (1977). Wszelkie 
roszczenia związane z płytami wykazującymi w stosunku do wartości początkowej zmianę wskaźnika zŜółknienia 2 ∆ lub mniejszą dla standardowego 
koloru bezbarwnego (112) oraz 5 ∆ lub mniejszą dla brązowego (515055) i opalu-białego (WH7A092X), będą odrzucone. 
. Utrata przepuszczalności światła będzie sprawdzona na oczyszczonej próbce płyty przez poddanie jej pomiarowi przepuszczalności światła wg ASTM 
D1003 (1977). Wszelkie roszczenia związane z płytami wykazującymi w stosunku do wartości początkowej spadek przepuszczalności światła o 2% lub 
mniejszy, będą odrzucone. 
 
5) SABIC Innovative Plastics zastrzega sobie prawo do prowadzenia niezaleŜnych badań dla ustalenia przyczyn jakichkolwiek uszkodzeń. 
 
6) Jeśli skarga reklamacyjna w świetle tej ograniczonej, pisemnej gwarancji okaŜe się uzasadniona, SABIC Innovative Plastics dostarczy nabywcy 
bezpłatnie materiał na wymianę, zgodnie z następującą tabelą: 
 
Okres czasu  Wymiana uszkodzonego 
od daty zakupu  materiału 
Do 5 lat   100% 
w 6-tym roku   75% 
w 7-tym roku  60% 
w 8-tym roku  45% 
w 9-tym roku  30% 
w 10-tym roku   15% 
 
Jeśli materiał na wymianę nie moŜe być dostarczony w rozsądnym czasie, SABIC Innovative Plastics moŜe zdecydować się na zwrot kwoty zapłaconej 
SABIC Innovative Plastics lub jej części, zgodnie z powyŜszym zestawieniem. 
 
7) Niniejsza ograniczona pisemna gwarancja określa wyłączny zakres odpowiedzialności SABIC Innovative Plastics za jej produkty oraz zakres 
rekompensaty dla klienta i wszelkie inne roszczenia o odszkodowanie za zniszczenia są wykluczone. Niniejsza ograniczona , pisemna gwarancja 
zastępuje wszystkie inne gwarancje (z wyjątkiem tytułu), pisemne bądź ustne, ustawowe, wyraŜone bezpośrednio lub dorozumiane, łącznie z 
jakimikolwiek gwarancjami odnośnie sprzedawalności, czy teŜ przydatności do określonego celu. 
Sprawy sporne związane  z niniejszą 10-letnią gwarancją będą rozstrzygane zgodnie z prawem Holandii. 
 

8) Niniejsza ograniczona pisemna gwarancja została wydana 1 lipca 2000 i odnosi się do materiału sprzedanego przez SABIC Innovative Plastics po tej 
dacie oraz zastępuje wszystkie wcześniej wydane gwarancje dla produktów wymienionych wyŜej. 
 
* Nazwy handlowe naleŜące do SABIC Innovative Plastics IP BV 
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MATERIAŁY, PRODUKTY I USŁUGI SABIC INNOVATIVE PLASTICS HOLDING BV, JEJ FILII I ODDZIAŁÓW („SPRZEDAJĄCY”), 
SPRZEDAWANE SĄ ZGODNIE Z TYPOWYMI WARUNKAMI SPRZEDAśY, KTÓRE MOśNA ZNALEŹĆ NA STRONIE  http://www.sabic-
ip.com ORAZ DOSTĘPNE SĄ NA śYCZENIE. POMIMO TEGO, śE WSZELKIE INFORMACJE, ZALECENIA LUB RADY ZAWARTE W 
NINIEJSZYM DOKUMENCIE PODANO W DOBREJ WIERZE, SPRZEDAJĄCY NIE DAJE śADNEJ GWARANCJI WYRAŹNEJ LUB 
DOROZUMIANEJ, (I) DOTYCZĄCEJ TEGO, śE W WARUNKACH UśYTKOWANIA U UśYTKOWNIKA KOŃCOWEGO BĘDZIE MOśNA 
UZYSKAĆ WYNIKI OPISANE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, LUB (II) ODNOŚNIE SKUTECZNOŚCI BĄDŹ BEZPIECZEŃSTWA 
DOWOLNEGO PROJEKTU ZAWIERAJĄCEGO PRODUKTY, USŁUGI LUB ZALECENIA SPRZEDAJĄCEGO. Z WYJĄTKIEM TEGO, CO PODANO 
W TYPOWYCH WARUNKACH SPRZEDAśY, SPRZEDAJĄCY W śADNYM PRZYPADKU NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY ZA śADNE STRATY 
WYNIKAJĄCE Z JAKIEGOKOLWIEK ZASTOSOWANIA JEGO PRODUKTÓW LUB USŁUG TU OPISANYCH. KaŜdy uŜytkownik jest 
odpowiedzialny za dokonanie sprawdzenia przydatności produktów, usług lub zaleceń Sprzedającego do konkretnego zastosowania 
uŜytkownika, poprzez odpowiednie testy w warunkach uŜytkowania końcowego i analizę. Nic w jakimkolwiek dokumencie ani Ŝadne 
ustne stwierdzenie nie moŜe być podstawą do zmiany lub odrzucenia jakichkolwiek zastrzeŜeń zawartych w standardowych warunkach 
sprzedaŜy Sprzedającego i w niniejszym zrzeczeniu się odpowiedzialności, jeŜeli nie jest to specjalnie uzgodnione na piśmie 
podpisanym przez Sprzedającego. śadna deklaracja Sprzedającego, dotycząca ewentualnego wykorzystania dowolnego produktu, 
usługi lub wzoru, nie ma na celu ani nie naleŜy jej interpretować jako przyznanie jakiejkolwiek licencji na podstawie patentu lub prawa 
własności intelektualnej Sprzedającego, ani jako zalecenia wykorzystania takiego produktu, usługi lub wzoru w sposób, który 
naruszyłby jakikolwiek patent lub inne prawa własności intelektualnej.  
 
SABIC Innovative Plastics jest nazwą handlową naleŜącą do Sabic Holding Europe BV 

 


