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Suojakalvojen takuuehdot
Safetyset Oy Helsinki (tuotteen myyjänä), ja kalvojen valmistajat antavat myymilleen suojakalvoille rajoitetun
kymmenen vuoden takuun, kun ne ovat asennettu rakennusten tasolasien sisäpintaan. Päälle laminoinneissa sisäpuolelle
ja ulkoasennuksiin tarkoitetuilla ulkokalvoilla takuu on viisi vuotta. Vinoihin, alle 30 % kulmassa oleviin lasipintoihin
asennettaessa takuu on kolme vuotta, jos reunat ovat varmistettu silocon saumalla.
Graffiti tuotteilla takuu on kolme vuotta. Kokemuksemme mukaan laminointien kestoikä on huomattavasti takuuaikaa
pidempi. Takuuajat koskevat suorille lasipinnoille tehtäviä asennuksia.

Yleistä:
Koneellisesti vedetyn lasin valmistustavasta johtuen lasi ei ole täysin tasapaksua. Tästä syystä valon epäsäännöllistä
taittumista ja heijastumista ei voi täysin estää. Laminointi ei poista näitä ongelmia.
Laminoinnin laatu todetaan luonnollisessa, kirkkaassa valaistuksessa katsomiskulma suoraan edestä ja kahden metrin
etäisyydeltä. Ulkoasennuksissa on mahdollista, että kalvon ja ikkunan väliin jää vähäisiä määriä siitepölyä tai muuta
ulkoilmassa olevia pienhiukkasia.

Takuu kattaa:
Kalvon kiinnipysymisen lasissa ja kalvopinnan säilymistä sileänä, niin ettei siinä esiinny halkeilua tai säröilyä.
Muu aineellinen huononeminen, joka voi johtua viallisesta tuotteesta.
Takuun edellytyksenä on, että kalvon asennustyön on suorittanut valtuutettu asennusliike ja asennustyössä on
noudatettu maahantuojan antamia kirjallisia asennusohjeita. Valtuutettu asennusliike myöntää asennustyölleen kahden
vuoden takuun. Tehdyt takuukorjaukset eivät jatka alkuperäistä takuuaikaa.
Myyjän velvollisuus rajoittuu korvaamaan sen osan tuotteesta, joka on osoittautunut puutteelliseksi, samalla tai
vastaavalla tuotteella, jos samaa tuotetta ei ole saatavilla.
Kahden ensimmäisen vuoden aikana havaitut tuotevirheet korvataan täysimääräisesti. Seuraavina vuosina korvausmäärä
pienenee 20 % laskettuna tuotteen alkuperäisestä hinnasta. hinnasta. Tuotetakuu ei kata välillisiä kustannuksia kahden
ensimmäisen vuoden jälkeen Takuu ei kata sitä, että käsitelty lasi kärsii jostain tuotevahingosta, eikä sitä, että kalvo
vahingoittuu myyjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolisesta syystä tai ostajan kalvojen ohjeiden mukaisen hoidon
laiminlyönnistä.
Takuun piiriin ei kuulu mitkään suorat tai välilliset vahingot tai menetykset, lasin rikkoutumiset mukaan lukien
lämpölaajenemiset. Tämä rajoitettu takuu on myyjän ja ostajan välinen, eikä sitä voi siirtää kolmannelle osapuolelle,
eikä ostaja voi siirtää tämän takuun mukaisia oikeuksiaan ulkopuolisille.
Testituloksissa ja muussa materiaalissa esitetyt tulokset perustuvat koeolosuhteissa saatuihin tuloksiin. Näitä ei voi
suoraan rinnastaa käyttökohteeseen. Oikein asennettuna suojakalvot saattavat vähentää lasin rikkoontumisesta ihmisille
tai omaisuudelle aiheutuvia haittoja. Kalvot myös hidastavat laitonta sisääntuloa, mutta eivät lopullisesti estä sitä.

Suoja- ja turvakalvojen hoito, ylläpito ja kuivumisaika.
Kalvon kuivuminen vie normaalisti noin neljä viikkoa, jolloin kalvon pintaan muodostuu kuplia, jotka haihtuvat
kuivumisajan jälkeen. Jos ikkunaelementit ovat tiukasti kiinni, eikä ilma pääse vaihtumaan vapaasti, kuplien häviäminen
voi viedä huomattavasti pitemmän ajan. Kylminä talvikuukausina asennettujen kalvojen kuivuminen voi viedä jopa
kolminkertaisen ajan normaalikuivumiseen verrattuna.
Ikkunoita ei saa puhdistaa tai muuten käsitellä noin kuukauteen kalvon asennuspäivästä lukien.
Älä koskaan teippaa tai liimaa mitään kalvolle. Älä yritä sormeilla reunoja, koska se voi aiheuttaa pysyviä vahinkoja.
Pesussa voidaan käyttää tavanomaisia pesuvälineitä, ei kuitenkaan teräviä lastoja.
Epävarmoissa tapauksissa pyydämme ottamaan yhteyttä asennusliikkeeseen tai maahantuojaan; Safetyset Oy,
Oulunkylän tori 3, 00640 Helsinki puh 0207 809 370. www.safetyset.fi
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