GWARANCJA
na okres 10 lat na blachy pokryte powłoką poliestrową
Data sprzedaży ........................................................................................................
Faktura FINCO-STAL Sp. z O. O.

........................................................................................................

Nabywca ..........................................................................................................................................................................................................................................
Gwarancją objęte są wyroby wykonane z blach stalowych powlekanych, produkowane przez
FINCO-STAL Sp. z O. O., wykorzystywane do pokryć dachowych i elewacyjnych na obiektach
budowlanych na terenie Polski, zgodnie z zasadami technologii stosowanej przy montażu tego
typu blach. Gwarancja udzielana jest na trwałość przyczepności powłoki organicznej: poliester
standard i poliester mat. Gwarancja nie obejmuje zmiany intensywności koloru powłok.

Gwarancja obowiązuje przy przestrzeganiu następujących warunków:

• materiał jest użytkowany w warunkach dla niego optymalnych (nie w środowiskach korozyjnych lub

agresywnych, nie w styczności z chemikaliami i odpadami pochodzenia zwierzęcego, itp.), zgodnie
ze wskazaniem udzielonym przez producenta;

dachowej jest zgodne z wymaganiami określonymi przez producenta (mini−
• pochylenie powierzchni
o
o
malnie dla trapezu 7 , dla blachy dachówkowej 14 );

• materiał był transportowany i składowany zgodnie z zaleceniami producenta (nie można składować

w kontakcie z wilgotnymi i korodującymi materiałami, w tym blachą miedzianą), a montaż dokonany
był w sposób fachowy, przy pomocy mocowań używanych przy tego typu pokryciach, na konstrukcjach
odpowiedniego typu, zgodnie z zaleceniami producenta;

• wykonane pokrycia posiadają otwory i przestrzenie wentylacyjne zgodnie z zasadami montażu;
• wszelkie uszkodzenia powłoki powinny być pokryte natychmiast farbą zaprawową, zakupioną u pro−
ducenta;

• wszystkie powierzchnie dachu muszą być ukształtowane w taki sposób, aby woda deszczowa miała
możliwość całkowitego spłynięcia;

• materiał został zamontowany w okresie krótszym niż 21 dni od daty produkcji;
• okresowe inspekcjonowanie i konserwacja blach są wykonywane, według zaleceń producenta, w okre−

sach nie dłuższych niż co 2 lata oraz potwierdzone dokumentem wystawionym przez wykonawcę.
Odpowiedzialność finansowa na podstawie gwarancji jest ograniczona do wartości początkowej,
określonej fakturą zakupu reklamowanych blach, odpowiedzialność za pośrednie lub bezpośrednie
straty na skutek uszkodzeń objętych gwarancją jest wyłączona.
Warunkiem rozpatrzenia gwarancji jest możliwość identyfikacji blach i załączenie kopii faktur zakupu
oraz oryginału gwarancji.
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podpis i pieczęć sprzedawcy

