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Datum izročitve blaga:………………………………………….. Številka računa: ………………………………………………………… 

  

Opis blaga: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

10-letna omejena garancija proti razbitju in izgubi lastnosti 

zaradi vremenskih razmer: 

 

Standardne LEXAN EXELL D, LEXAN EXELL D ST plošče se ne 

bodo poškodovale zaradi izgube odpornosti na udarce zaradi 

vremenskih vplivov in ne bodo izkazovale prekomernega 

rumenenja ter izgube svetlobne prepustnosti kot je navedeno v 

tem dokumentu, znotraj 10-letnega obdobja od datuma 

prodaje s strani SABIC-a. 

 

Ta 10-letna omejena pisna garancija je pogojena z naslednjimi 

pogoji: 

 

1. Omejena garancija se nanaša samo na standardne 

zasteklitvene plošče, proizvedene s strani SABIC 

Europe, v barvah 112, 5109 & 713 ob pravilni ravni 

ali ločni zasteklitvi, rokovanju, skladiščenju, 

procesiranju, vgrajevanju in vzdrževanju glede na 

priporočila SABIC-a, kot je navedeno v tehničnih 

navodilih (Technical Manual).  

 

2. Te plošče so UV zaščitene na obeh straneh. Proizvod 

se lahko hladno krivi in termoformira. Pri 

oblikovanju je potrebno upoštevati naslednje: 

a) Oblikovanje naj ne preseže minimalne debeline 

plošč za 50% originalne debeline plošč, merjene 

po celotni površini. To ustreza maksimalnemu 

razmerju vleka 2:1. 

b) Plošča se lahko hladno krivi v polmeru 175-krat 

debeline plošče. Lahko se tudi hladno krivi 

(zapogne) pod kotom max. 90° z uporabo 

običajnega orodja. 

c) Ti proizvodi so termoplastične plošče, ki se 

lahko toplotno oblikujejo v želeno obliko in 

ohranijo UV odpornost. Teksturirana stran 

plošče naj bo pod pritiskom med krivljenjem, 

upogibanjem in termoformiranjem. 

 

3. Ta omejena garancija se ne nanaša na plošče, ki so 

bile opraskane, okrušene ali izpostavljene korozivnim 

materialom ali kemikalijam. 

 

4. Ta omejena pisna garancija je dana le originalnemu 

kupcu plošč SABIC-a in ni razširjena na kasnejše 

kupce ali prevzemnike. Vsaka prijava reklamacije po 

tej garanciji mora biti izvedena takoj, v garancijskem 

roku tako, da se poda natančen opis reklamacije v 

pisni obliki in predloži originalen račun SABIC-u, ki 

mora vsebovati ime in naslov kupca, datum nakupa, 

celotno ime izdelka, številko serije (lot) in količino 

nakupa. Na zahtevo SABIC-a mora predložitelj 

reklamacije dovoliti, da se material pregleda na licu 

mesta in/ali vrniti ploščo SABIC-u v testiranje. 

 

5. Za namene te pisne garancije: 

Mehanske lastnosti po 10ih letih: 

a) Plošče bodo po 10 ih letih izkazovale 

natezni modul ≥ 2100 MPa. Natezni 

modul merimo s pomočjo nateznega testa 

skladno z ISO 527 pri 23°C, kot povprečno  

vrednost, ki je določena na podlagi 5 

vzorcev skupaj z vzporednimi primerki, ki 

so podvrženi enakim pogojem v 

standardnimi klimi 23°C / 50% RH.  

b) Natezna trdnost je ≥ 55 MPa. Natezna 

trdnost je merjena s pomočjo nateznega 

testa skladno z ISO 527 pri 23°C, kot 

povprečna vrednost, ki je določena na 

podlagi 5 vzorcev skupaj z vzporednimi 

primerki brez prask, ki so podvrženi 

enakim pogojem v standardnimi klimi 

23°C / 50% RH.  

 

 Optične lastnosti po 10ih letih: 

a) Rumemenje se bo določilo s pregledom 

vzorca čiste plošče s testom indeksa 

rumemenja (Yellowness Index Test) ASTM 

E313:2010. Reklamacije za plošče, ki kažejo 

spremembo v  indeksu rumenenja manj kot 

6 Δ v primerjavi z njihovo originalno 

vrednostjo, ne bodo upoštevane. 

b) Izguba svetlobne prepustnosti se bo 

določila s pregledom vzorca očiščene 

plošče s testom svetlobne prepustnosti 

(Light Transmission Test) ASTM D 

1003:2011. Vse reklamacije plošč, ki 

izkazujejo izgubo svetlobne prepustnosti 

7% ali manj v primerjavi z njihovo 

originalno vrednost, ne bodo upoštevane. 

 

6. SABIC ima pravico do neodvisne preiskave vzroka 

kakršnekoli napake. 

 

7. V kolikor je reklamacija po tej omejeni garanciji 

upravičena, bo SABIC kupcu brezplačno nadomestil 

material v skladu z naslednjo tabelo: 

Čas od originalnega 

datuma nakupa 
Nadomestilo materiala 

Do 5 let 100 % 

V 6. letu 75 % 

V 7. letu 60 % 

V 8. letu 45 % 

V 9. letu 30 % 

V 10. letu 15 % 

 

Če nadomestni material ne more biti priskrbljen v 

razumnem času, lahko SABIC ponudi poplačilo 

originalne prodajne cene plačane SABIC-u, ali delež le 

te, v skladu z zgornjo tabelo. 

 

8. Ta omejena pisna garancija je izključna odgovornost 

družbe SABIC in kupčevo izključno pravno sredstvo 

za izdelke in vsi ostali zahtevki za poškodbe so 

izključeni. Omejena pisna garancija je namesto vseh 

ostalih garancij (razen za pravno zahtevo), pisnih ali 

ustnih, ustavnih, izraženih ali naznačenih, vključno z 

vsemi garancijami prodajljivosti ali služenju namena. 

Ta garancija je v skladu z nizozemskimi zakoni. 

 

9. Ta omejena garancija je bila izdana 01. marca 2013 in 

je omejena na LEXAN EXELL D in EXELL D ST 

prodane s strani SABIC-a po tem datumu in 

nadomešča vse prej izdane garancije za zgoraj 

navedene izdelke. Veljavnost te omejene garancije je 

omejena na LEXAN EXELL D in EXELL D ST plošče in 

ta omejena pisna garancija je izključna garancija za 

LEXAN EXELL D in EXELL D ST plošče. 

 

Ta garancija je veljavna le za evropske države. 

 

 Garancija velja na območju Republike Slovenije. Termotom 

d.o.o. daje garancijo za poškodbe na materialu do prevzema 

blaga s strani kupca. Ne jamčimo pa za napake, nastale pri 

transportu po izročitvi blaga ali ob nepravilni montaži.  

 

Proizvajalec: SABIC Innovative Plastics, Specialty Film & Sheet, 

Plasticslaan 1, NL - 4612 PX Bergen op Zoom, the Netherlands  

 

Prodajalec-garant: TERMOTOM d.o.o., IOC Zapolje IV/6, 1370 

Logatec  


