GARANTIJA

UAB “Šaltlita“ atsižvelgdama į šiame dokumente pateiktas sąlygas ir apribojimus, garantuoja Pirkėjui, kad
dažytos stogo dangos, profiliuotų ir klasikinio tipo lakštų išorės stogams bei sienoms, taip fasadų apdailos
kasetėms estetinės ir techninės savybės atitinka reikalavimus.

Estetinių savybių garantija apima skardinės dangos reikšmingą nevienodą spalvos pasikeitimą, skilinėjimą
arba lupimąsi. Techninių savybių garantija apima rūdžių susidarymą ant stogo skardos tokiu mastu, kad dėl
korozijos ant paviršiaus atsirastų skylės. Taip pat produktams suteikiama garantija dėl paviršiaus kokybės
gamybos defektų.

Techninių savybių garantiniai terminai:


Skardai su „Purall“ padengimu 57 (penkiasdešimt septyni) metai.



Skardai su „Polester“ padengimu 35 (trisdešimt penki) metai.

Estetinių savybių garantiniai terminai:


Skardai su „Purall“ padengimu 20 (dvidešimt) metų.



Skardai su „Polester“ padengimu 10 (dešimt) metų.

Garantijos galiojimo bendrosios sąlygos:


Garantinis terminas prasideda nuo pardavimo datos.



Skardos sumontavimas, sezoninė bei kasmetinė priežiūra atliekama griežtai laikantis UAB
“Šaltlita“ pateikiamų montavimo ir priežiūros instrukcijų.



Skardai su „Purall“ padengimu 57 (penkiasdešimt septyni) metai.



Skarda sumontuota per pirmus 3 mėnesius nuo pardavimo datos.



Garantija galioja tik skardai įsigytai iš UAB „Šaltlita“.

Garantinės sąlygos ir apribojimai:
1. Pirkėjas turi patikrinti gautų produktų komplektaciją ir kokybę iš UAB „Šaltlita“. Pastebėjęs kiekių,
gaminių tipų ar kokybės neatitikimus, pirkėjas turi kuo greičiau kreiptis j UAB „Šaltlita“. Pastebėjus
neatitikimus montavimo metu, pirkėjas turi sustabdyti montavimo darbus. Baigus montuoti produktus, bus
laikoma, kad pirkėjas patvirtino tinkamų pristatytų prekių komplektaciją ir kokybę.
2. Garantija galioja tik kai skardinė danga su purallo arba poliesterio padengimu yra eksploatuojama
normaliomis vidutinio klimato sąlygomis (t.y. ne didesnė nei C3 koroziškumo kategorijos aplinkoje).
3. Garantija negalioja, jei skarda su purallo arba polesterio padengimu naudojama ypač stipraus korozinio
poveikio aplinkoje arba esant nuolatiniam sąlyčiui su trąšomis, dulkėmis, cementu, pelenais ar vandeniu.
Garantija nebus taikoma defektams, kilusiems dėl ypatingo taršos lygio, gaisro, gamtos ar aplinkos stichinių
nelaimių, avarijų ar radiacijos.
4. Kai skarda su poliesterio ir purallo padengimu naudojama kaip išorinė danga, minimalus stogo nuolydis
turi būti: profiliuotiems ir klasikinio tipo lakštams - 1:7 (8°), čerpinio profilio stogo dangos lakštams – 1:4
(14°). Vanduo turi laisvai nutekėti nuo produkto paviršiaus.
5. Ši garantija negalioja šiems defektams ir pažeidimams:
5.1. susidariusiems dėl išorinių mechaninių pažeidimų, išskyrus įprastinę sniego ir vandens apkrovą;
5.2. susidariusiems pjaustant skardą abrazyviniu pjovimo disku ar kitu įkaitinančiu prietaisu;
5.3. atsiradusiems dėl skardos cheminių reakcijų kontaktuojant su kito tipo metalais;
5.4. sukeltiems korozijos, kuri prasidėjo klimatui tiesiogiai veikiant nupjautus atskirų skardos lapų kraštus.
5.5. atsiradusiems produktą netinkamai saugant, montuojant ar pervežant;
5.6. įvairioms vamzdžių išvedimų angoms, ventiliacijos vamzdžiams, dūmtraukiams, stogo langams, stogo
saugos elementams, varžtams, vinims ir kitoms tvirtinimo detalėms;
5.7. atsiradusiems dėl netinkamo kraigo, stogo sąlajų, stogo kraštų ir lakšto perdengimų, per kuriuos nuteka
vanduo ir (arba) kiti teršalai į skardos vidinę pusę, užsandarinimo ir (arba) sumontavimo;
5.8. atsiradusiems dėl netinkamos skardos priežiūros (nuo skardos paviršiaus nenuvalyto nuosėdų ar
susikaupusio purvo, aplaidumo, bet kokio sąmoningo veiksmo ar netaisyklingo skardos naudojimo);
5.9. atsiradusiems dėl skardos perdažymo arba kitokio apdorojimo medžiaga, kuri draudžiama naudoti
produktui;
5.10. susidariusiems užtepus dažais aprūdijusį paviršių.
6. Garantija žymiems ir netolygiems spalvos pakitimams taikoma tik sąlygomis, kai klimato poveikis, toks
kaip saulės spinduliai, visą skardos paviršių veikia tolygiai.
7. Visus nutrynimus, įpjovimus arba įbrėžimus, kurie prasiskverbia per skardos apsauginį sluoksnį, t. y. dažų
dangų ir (arba) cinko sluoksnį, reikia iš karto užtepti dažais.
8. Pasibaigus estetinių savybių garantijos terminui, pilnai perdažyti visą skardą, laikantis toliau pateiktų
nurodymų yra būtina, kai yra vienuolika (11) procentų ar vienuolika (11) kvadratinių metrų (kurio mažiau)
skardos paviršiaus ploto nusidėvėjimas t.y. pastebimas sistemingas apsauginės dažų dangos skilinėjimas,
lupimasis arba irimas, taip pat reikšmingas ir nevienodas spalvos pasikeitimas.
Produkto perdažymas
Perdažant skardą reikia laikytis šių nurodymų. Prieš pradėdami perdažymo procesą, įsitikinkite, ar visos
naudojamos medžiagos yra patvirtintos oficialių tarnybų ir rekomenduojamos naudoti skardai. Pradžioje, jei
reikia, pašalinkite atsilupusį ar byrantį dažų sluoksnį. Šepetėliu pašalinkite susidariusias rūdis, įskaitant
koroziją ant atskirų skardos lakštų kraštų arba nupjautų šonų horizontaliose arba išilginėse siūlėse. Skardą
nuplaukite rekomenduojamu valikliu. Po to nuplaukite skardą stipria vandens srove. Palaukę kol skarda taps
sausa, tepkite gruntą visur, kur buvo nugramdyta apsauginė dažų danga. Užtepkite du arba daugiau sluoksnių
dažų ant švaraus ir išdžiuvusio paviršiaus. Galiausiai pakartokite visą arba dalį procedūros, jeigu naujo dažų
sluoksnio padengimas arba sukibimas nėra pakankamas. Prieš pradedant perdažymą rekomenduojama
pasitarti su UAB „Šaltlita“ atstovu.
Garantinių pretenzijų pateikimas
Garantinės pretenzijos pateikiamos registruotu laišku per trisdešimt (30) dienų nuo to laiko, kai defektai buvo
ar turėjo būti pastebėti, ir vėliausiai iki garantinio laikotarpio pabaigos adresu: UAB „Šaltlita“, Gaižiūnų g.
70, Kaunas 50111. Reikalavime turi būti nurodyta savininko pavardė, adresas ir telefono numeris, pirkimo
dokumentas su data, defekto pobūdis ir data, kai jis buvo pirmąkart pastebėtas.
Garantinis taisymas
UAB „Šaltlita“ atstovas pasilieka teisę apžiūrėti sugadintą produktą vietoje ir ištaisyti pastebėtus defektus,
savo nuožiūra parūpindama dažų remontui arba pakeisdama sugadintą produktą. Skarda taisoma, atsižvelgiant

į jos amžių. Taisymo priemonės pasirenkamos iš pretenzijos pateikimo metu UAB „Šaltlita“ turimų produktų,
kuriuos naudojant objekto spalva ar forma gali skirtis nuo originalaus produkto.
Išimtinė UAB“Šaltlita“ atsakomybė, remiantis šia garantija, yra apribota pateikto(-ų) produkto(-ų) kaina.
UAB „Šaltlita“ neatsako už tolesnius ar netiesioginius nuostolius ar žalą, kurią pirkėjas patyrė dėl skardos
defektų. Skardos remontas, pakeitimas, ar nauja apdaila nepratęsia pradinės garantijos termino.
Bendrosios nuostatos
Ši garantija galioja tik Lietuvos teritorijoje. Ši garantija sudaryta ir vykdoma, remiantis pardavėjo juridinio
adreso šalies įstatymais. Ši garantija nepažeidžia vartotojų įstatyminių teisių, o jas papildo. Garantija galioja,
jeigu pirkėjas visą sumą sumokėjo laiku. Ši garantija yra vienintelė galiojanti garantija ir negali būti pakeista
jokia kita platintojų ar bet kurios kitos ne UAB „Šaltlita“ šalies išduota garantija.
Šios garantinės sąlygos ir terminai taikomi tik po 2016 m. sausio mėn 1 d. parduotiems produktams.
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