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Lexan* Thermoclear*Plus 2UV lemez Garanciális feltételek 
 

Tíz éves korlátozott írásos garancia 
 
A Lexan* Thermoclear*Plus 2UV lemez a SABIC Innovative Plastics általi értékesítést követő tíz (10) éven belül nem fog kilyukadni az 
időjárás okozta ütőszilárdság gyengülése következtében, továbbá nem fog túlzott mértékű sárgulást, illetve fényáteresztő képesség 
csökkenést mutatni az alábbiakban meghatározottak szerint. 
 
A jelen korlátozott írásos garancia az alábbi feltételek függvénye: 
 
1) A jelen korlátozott írásos garancia kizárólag a SABIC 

Innovative Plastics által Európában gyártott, minimum 6 
mm vastag, standard víztiszta (112), opál fehér 
(WH7A092X) és standard bronz (515055) színű, 
rendeltetésszerűen, ferde, függőleges vagy hidegen 
hajlított üvegezésre használt, a Műszaki kézikönyvben 
található SABIC Innovative Plastics ajánlásoknak 
megfelelően kezelt, tárolt, feldogozott, beszerelt és 
karbantartott standard lemezekre vonatkozik. Minden 
egyes esetben kizárólag csak a szabadalmaztatott UV 
védelemmel ellátott felület tehető ki közvetlen napfénynek 
és az időjárás hatásainak. 

 
2) A jelen korlátozott írásos garancia nem vonatkozik a 

hőformázott, karcolt, csiszolt, illetve korrozív anyagoknak 
vagy vegyszereknek kitett lemezekre. 

 
3) A jelen korlátozott írásos garancia kizárólag a SABIC 

Innovative Plastics lemez eredeti vásárlójának biztosított, 
és nem terjed ki a további vásárlókra és nem ruházható át. 
A jelen garancia szerinti összes igényt haladéktalanul, a 
garanciális időtartam alatt kell bejelenteni írásban a 
követelés meghatározásával, továbbá be kell mutatni a 
SABIC Innovative Plastics részére a vásárló nevét és 
címét, a vásárlás időpontját, a termék teljes nevét, a 
gyártási tétel számát, valamint a vásárolt mennyiséget 
feltüntető eredeti értékesítési nyugtát. A SABIC Innovative 
Plastics kérésére az igénylő köteles lehetővé tenni az 
anyag helyszíni vizsgálatát és/vagy visszaküldeni a lemezt 
a SABIC Innovative Plastics részére vizsgálatra. 

 
4) A jelen korlátozott írásos garancia alkalmazásában: 
 
• A jégverés általi kilyukadáshoz vezető időjárás okozta 

ütőszilárdság gyengülést a KRI-TNO, Delft, Hollandia 
illetőségű társaság által kifejlesztett szabványos 
szimulációs vizsgálatnak kitett sértetlen lemezminta 
alapján kell meghatározni. A jelen korlátozott írásos 
garancia alapján csak akkor fogadható el a követelés, ha az 
említett vizsgálat (10 lövés mesterséges, 20 mm átmérőjű, 
a lemez felületének különböző pontjaira 21 m/s 
sebességgel célzott jégesőszemmel) legalább 5 lyukat okoz 
a lemez időjárásnak kitett felületén. 

 
• A sárgulást az ASTM D1925 (1977) Sárgulási index 

vizsgálatnak alávetett, megtisztított lemezminta alapján 
kell meghatározni. Az eredeti értékhez viszonyított 2A 
vagy alacsonyabb Sárgulási indexet mutató standard 

víztiszta (112), az 5A vagy alacsonyabb Sárgulási indexet 
mutató opál fehér (WH7A092X) és bronz (515055) színű 
lemezek esetében a követelések nem fogadhatók el. 

 
• A fényáteresztő képességet az ASTM D1003 (1977) 

Fényáteresztési index vizsgálatnak alávetett, megtisztított 
lemezminta alapján kell meghatározni. Az eredeti értékhez 
viszonyított 2%-os vagy alacsonyabb fényáteresztési index 
csökkenést mutató lemezek esetében a követelések nem 
fogadhatók el. 

 
5) A SABIC Innovative Plastics fenntartja a jogot, hogy bármilyen 

meghibásodást önállóan vizsgáljon ki. 
 
6) Amennyiben a jelen korlátozott írásos garancia alapján egy 

követelés jogosnak bizonyul, akkor a SABIC Innovative 
Plastics a vásárló számára díjmentesen biztosítja a csere 
anyagot, az alábbi ütemterv szerint: 

 
Az eredeti vásárlási időponttól eltelt 
időtartam 

Csere anyag  

Max. 5 év 100% 
a 6. évben 75% 
a 7. évben 60% 
a 8. évben 45% 
a 9. évben 30% 
a 10. évben 15% 

 
Amennyiben a csere anyag nem biztosítható ésszerű határidőn 
belül, akkor a SABIC Innovative Plastics választása szerint 
visszatérítheti a SABIC Innovative Plastics számára megfizetett 
eredeti vételárat, vagy annak egy részét, a fenti ütemtervnek 
megfelelően. 

 
7) A jelen korlátozott írásos garancia jelenti a SABIC Innovative 

Plastics kizárólagos felelősségét, és a vásárló kizárólagos 
jogorvoslati lehetőségét a termékkel kapcsolatban, az összes 
egyéb kártérítési lehetőség kizárásával. A jelen korlátozott 
írásos garancia (a kötelező garancián kívül) az összes egyéb, 
írásos vagy szóbeli, törvényen alapuló, kifejezett vagy 
vélelmezett garancia helyett áll, ideértve az eladhatóság vagy a 
különleges célokra való alkalmasságot is. A jelen korlátozott, 
tíz (10) évre vonatkozó írásos garanciára a holland törvények 
irányadóak. 

 
8) A jelen korlátozott írásos garancia 2000. július 1-jén került 

kiadásra, a SABIC Innovative Plastics által az adott időpont 
után értékesített termékekre korlátozódóan, és az összes, a fent 
említett termékekre korábban kiadott garancia helyébe lép.

 
 
* A SABIC Innovative Plastics IP BV védjegyei 
Lexan* Thermoclear* 
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Lexan * Ellenálló, gyakorlatilag törhetetlen 
Polikarbonát lemez  
* A SABIC Innovative Plastics IP BV védjegye 
 
Amerikai kontinens: 
SABIC Innovative Plastics  
Speciális film & lemez  
One Plastics Avenue  
Pittsfield, MA 01201  
USA 
Tel: (1) (413) 448 5400  
Fax. (1) (413) 448 7506  
Díjmentes: 1-800 451 3147 

Európa: 
SABIC Innovative Plastics  
Speciális film & lemez  
Plasticslaan 1 
NL - 4612 PX Bergen op Zoom  
Hollandia  
Tel: (31) (164) 292911  
Fax. (31) (164) 293272 

Csendes-óceáni térség: 
SABIC Innovative Plastics  
Speciális film & lemez  
1266 Nanjin Road (W)  
Plaza 66, 17th Floor  
200040 Sanghaj, Kína  
Tel: (86) 21 62881088  
Fax. (86) 21 62880818 

 
A SABIC INNOVATIVE PLASTICS HOLDING BV., ANNAK LEÁNYVÁLLALATAINAK ÉS TÁRSULT VÁLLALATAINAK 
(„ELADÓ”) ANYAGAI, TERMÉKEI ÉS SZOLGÁLTATÁSAI AZ ELADÓNAK A HTTP://WWW.SABIC-IP.COM WEB CÍMEN 
MEGTALÁLHATÓ, ÉS IGÉNY ESETÉN BESZEREZHETŐ, STANDARD ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEI SZERINT KERÜLNEK 
ÉRTÉKESÍTÉSRE. ANNAK ELLENÉRE, HOGY AZ ITT SZEREPLŐ ÖSSZES INFORMÁCIÓ VAGY AJÁNLÁS JÓHISZEMŰEN 
KERÜLT MEGADÁSRA, AZ ELADÓ NEM SZAVATOLJA VAGY GARANTÁLJA, SEM KIFEJEZETTEN SEM VÉLELMEZETTEN, 
(I) HOGY AZ ITT LEÍRT EREDMÉNYEK ELÉRHETŐK A VÉGFELHASZNÁLÓI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT, VAGY (II) HOGY 
AZ ELADÓ TERMÉKEIT, SZOLGÁLTATÁSAIT VAGY JAVASLATAIT MAGÁBAN FOGLALÓ KONSTRUKCIÓ HATÉKONY 
VAGY BIZTONSÁGOS. AZ ELADÓ STANDARD ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEIBEN MEGHATÁROZOTTAKON KÍVÜL, AZ 
ELADÓ NEM TEHETŐ FELELŐSSÉ AZ ITT LEÍRT TERMÉKEI VAGY SZOLGÁLTATÁSAI ALKALMAZÁSA KÖVETKEZTÉBEN 
BEKÖVETKEZŐ BÁRMILYEN VESZTESÉGÉRT. MINDEN EGYES FELHASZNÁLÓNAK SAJÁT MAGÁNAK KELL 
MEGHATÁROZNIA A MEGFELELŐ VÉGFELHASZNÁLÓI VIZSGÁLATOK ÉS ELEMZÉSEK SEGÍTSÉGÉVEL, hogy az eladó 
termékei, szolgáltatásai vagy ajánlásai megfelelőek-e az adott felhasználó sajátos céljára. Egyetlen dokumentumban szereplő, vagy szóban 
tett kijelentés sem tekinthető az eladó standard értékesítési feltételeiben, vagy a jelen Felelősség kizárásban meghatározott valamely előírás 
módosításának, vagy arról való lemondásának, kivéve, ha az Eladó egy általa aláírt iratban kifejezetten beleegyezik abba. Az eladó által, a 
termék, szolgáltatás vagy konstrukció esetleges felhasználásával kapcsolatban tett egyetlen kijelentés sem tekinthető, és nem is értelmezhető 
úgy, hogy az Eladó szabadalmi vagy más szellemi tulajdonjogával kapcsolatban licence jogot biztosít, vagy az adott termék, szolgáltatás 
vagy konstrukció bármely harmadik fél szabadalmi vagy más szellemi tulajdonjogának megsértésével járó módon történő felhasználását 
ajánlja. 
 
A SABIC Innovative Plastics a Sabic Holding Europe BV védjegye 
 
* A SABIC Innovative Plastics IP BV védjegye 
 

www.sabic-ip.com Legutóbbi frissítés SABIC (01/08) 


