Autentic. Sigur. Decorativ.

Garantie folii Bruxsafol - Condiţii de acordare a garanţiei.
În completare la Condiţiile comerciale generale ale firmei
BRUXSAFOL Folien GmbH, BRUXSAFOL garantează în plus
faţă de drepturile de garanţie legale, că foliile menţionate
la punctul I, în condiţii normale de utilizare, în decursul
termenelor menţionate în tabelul de mai jos, nu prezinta
începând cu data instalării, defecte de material adeziv, bule,
fisuri, delaminare sau demetalizare.
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.

2.1.

2.2.

Utilizare la interior:
15 ani:
1.1.1. Seria LX (LX 70, LX 40, LX 70 Safety) –
Este necesară sigilarea marginilor
1.1.2. XE- 70 Low-E
10 ani:
1.2.1. Seria XH
(XH 22, XH 45, XH 50, XH 63, XH 76)
1.2.2. Seria Silber (101, 102, Silber 50)
1.2.3. Seria DR (DR 10, DR 40)
1.2.4. Seria Solar Bronze (SB 165, SB 175)
1.2.5. Seria True Vue (True Vue 5, 15, 30, 40)
1.2.6. Seria Silber Low-E (XE 50, XE 25)
1.2.7. Seria de folii de siguranţă transparente şi
colorate (2041, 4011, 410, 7011, 8011,
8012, 8112, 8014)
5 ani:
1.3.1. 301 – Gri-Argintiu-Gri
1.3.2. Anti-Graffiti (701, 702)
1.3.3. Clear Frost, 150, 160, 170
2 ani:
1.4.1. Seria CDF
1.4.2. Silver Blast, Gold Blast
Utilizare la exterior - instalare verticală:
Numai în combinaţie cu o sigilare permanentă a
marginilor. Numai pentru lucrări de vitrare verticale
drepte (unghi de 90°).
7 ani:
2.1.1. Seria AX PLUS (AX 20, AX 30, AX 50, AX ES
15, AX ES 25, AX ES 40, AX ES 45, AX 4011)
2 ani:
2.2.1. Anti Graffiti (701, 702)
2.2.2. Lexan 160

3.

Utilizare la exterior - instalare oblica
Numai în combinaţie cu o sigilare completă şi
permanentă a marginilor.
3.1. 5 ani:
3.1.1. Seria AX PLUS (AX 20, AX 30, AX 50, AX ES
15, AX ES 25, AX ES 40, AX ES 45, AX 4011)
3.2. 1 an:
3.2.1. Anti Graffiti (701, 702)
3.2.2. Lexan 160
În caz de garanţie, BRUXSAFOL pune la dispoziţia clientului
în mod gratuit materiale de schimb de acelaşi tip. Dacă tipul
respectiv de folie nu mai este disponibil, se va livra un
material de aceeaşi calitate. Nu se percep costuri sau
prestaţii suplimentare.
Sigilarea marginilor:
Sigilarea marginilor trebuie să se realizeze pe toate laturile
foliei şi fără goluri. În cazul sigilării defectuoase, garanţia se
anulează.(#23000 Chit siliconic sau similar). Ca alternativă
la chitul siliconic, se poate aplica un lac special de sigilare
(#23022 sigilarea marginilor). Sunt valabile aceleaşi cerinţe
ca şi în cazul sigilării cu silicon.
Limitări ale garanţiei:
Garanţia menţionată anterior nu este valabilă atunci când:
1. Fixarea foliei nu corespunde instrucţiunilor de instalare
ale firmei BRUXSAFOL.
2. Folia nu este curăţată şi utilizată în mod corespunzător
3. Folia a fost depozitată necorespunzător înainte de
instalare.
4. Au fost aplicate alte acoperiri (folie, vopsea, ţesătură,
broderie, etc. ...)
5. Folia nu a fost montată pe întreaga suprafaţă, ci numai
parţial.
6. Vitrarea este structurată, laminată sau reflectorizantă
sau este din sticlă armată cu sârmă.
7. Vitrarea a fost deja deteriorată sau a avut defecte
8. Suportul nu este din sticlă veritabilă (de ex. material
plastic, policarbonat, etc. ...) sau este acoperită în mod
special (de ex. hidrofugă).
9. Vitrarea este parţial umbrită (de ex. de clădiri învecinate,
console, coloane, etc. ...)
În cazul în care anumite dispoziţii ale prezentului
regulament sunt sau devin inaplicabile, aplicabilitatea
celorlalte dispoziţii rămâne neatinsă.

