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ZÁRUKA NA IZOLAČNÍ SKLA

Společnost AGC Glass Europe - Divize zpracovaného skla ručí za to, že za běžných
podmínek používání izolačních skel dodaných ze společností AGC nedojde po dobu
10 (deseti) let od data výroby skla k žádné viditelné změně v důsledku kondenzace
na plochách skel uvnitř izolační jednotky vyplývající ze závady v hermetickém
těsnění (s vyloučením rozbití skla).
Tato záruka je platná za předpokladu, že:


izolační

sklo

bylo

specifikováno

(např.

tloušťka

skla),

skladováno,

přemísťováno a instalováno v souladu s předpisy nebo zásadami správné
praxe platnými pro použití na konkrétním trhu (národní legislativa) a podle
pokynů uvedených v dokumentaci1 společnosti AGC;


nedošlo k poškození izolačního skla při dopravě, skladování, přemísťování,
montáži ani později, ať už úmyslně či neúmyslně; to znamená, že izolační sklo
dodané ze společnosti AGC nelze řezat ani brousit; na izolační sklo nelze
nanášet žádný dodatečný lak či nalepovat protisluneční, izolační, dekorativní
či jinou fólii;



nedošlo k mimořádnému namáhání izolačního skla vyplývajícím z pohybu
objektu či z neobvyklého chování rámu;



nedošlo ke styku izolačního skla s abrazivními činidly nebo korozivními
chemikáliemi (kyseliny apod.);



v případě strukturálního zasklení provádí majitel/a uživatel (alespoň jednou
ročně) vizuální kontrolu za účelem zjištění případných ztrát přilnavosti
silikonového tmelu k izolačnímu sklu; jakékoliv izolační sklo, na němž dochází
z jakýchkoliv příčin ke kondenzaci, by mělo být do 3 měsíců vyměněno;



byly dodrženy podmínky AGC pro skladování a údržbu;



byly dodrženy pokyny pro instalaci vydaných společností AGC, a zejména:
-

veškerý materiál, který přichází do styku s izolačním sklem, jako
jsou nosné podložky, distanční rámečky, tmelící materiál apod.,
musí být kompatibilní s tmelem izolačního skla,

-

rám je nutno odvodnit, aby nedošlo k výskytu vlhkosti nebo vody
v drážce.

1

AGC dokumentace jako např.: Pokyny výrobce pro manipulaci se sklem; Manuál pro čištění a údržbu zasklení;
Zasklívací podmínky pro klasická zasklení
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Záruka se nevztahuje na izolační sklo pro průmyslové a automobilové aplikace.
Tato záruka znamená a je omezena na závazek AGC, že zdarma vymění poškozené
sklo na místě původní dodávky eventuálně zváží možnost vrácení kupní ceny
zákazníkovi (v případě, že podle výše uvedených kritérií bude prokázána závada).
Tímto jsou vyloučeny jakékoliv náklady spojené s vysklením, přesklením, případnou
úpravou ve výrobě u zákazníka, novou instalací atd.
Záruka na nová (náhradní) skla bude stejná jako u původní dodávky (nedochází
k prodloužení původní záruční lhůty). Tato záruka se nevztahuje na prasknutí či
rozbití skla. Nebude brán zřetel na žádné nároky uplatněné po uplynutí záruční doby.
Jakákoliv rozšířená záruka poskytnutá třetí stranou (slovně nebo písemně), nebude
znamenat rozšíření záruky od společnosti AGC.
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