Allgemeine Hinweise

Qualitätssicherung
Profil-Garantie

GARANTIEURKUNDE
Schüco-Kunststoff-Fensterprofile, weiß und Dekor, bestehend aus hochschlagzähem
PVC der Formmasse DIN EN ISO 1163-1 − PVC-U-EDLP-082-50-T23 und werden nach dem neuesten
Stand der Technik hergestellt.
Schüco gewährleistet, daß die Profile bei Lieferung den Anforderungen der RAL-GZ 716/1
Teil 1 und Teil 2 entsprechen.
Die RAL-GZ 716/1 schließt u.a. ein: Kerbschlagzähigkeit der Profile nach DIN EN ISO 179,
Maßhaltigkeit, Stoßfestigkeit in der Kälte, Schweißneigung, Licht- und Wetterbeständigkeit.
Diese Garantie umfaßt zusätzlich:

Eigenschaften der Profile
Die Profile entsprechen den Anforderungen gemäß Schüco Verarbeitungsrichtlinien hinsichtlich
Bearbeitbarkeit und Belastung.

Chemische Beständigkeit
Die chemische Beständigkeit der hochschlagzähen PVC-Fensterprofile entspricht den Richtlinien der
ISO/TR 10358. Die Profile sind unempfindlich gegen Äthanol, Ammoniak 10%ig, Natriumchlorid 10%ig
sowie Salzsäure 10%ig-35%ig und gegen haushaltsübliche nicht scheuernde Reinigungsmittel.

Farbbeständigkeit
Die Oberflächen der Profile, weiß und Dekor, weisen −geprüft nach DIN EN 513− keine größeren
Abweichungen als Stufe 4 des Graumaßstabes nach ISO 105-A03 auf und entsprechen damit voll den
Anforderungen der RAL-GZ 716/1.
Diese Garantie gilt uneingeschränkt für eine Sonneneinstrahlung bis 120 Kcal/cm2 x Jahr, sowie
eingeschränkt bis zu einer Höhe von 2000 m über NN bis 160 Kcal/cm2 x Jahr.

Garantie von 5 Jahren
Sie gilt ausschließlich für bei Lieferung nicht erkennbare Mängel. Voraussetzung hierfür ist die
Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien der Gütegemeinschaften
Kunststoff-Fensterprofile bzw. Kunststoff-Fenster sowie die eigenen Verarbeitungsund Montagerichtlinien für Schüco-Kunststoff-Systeme.
Die vorstehende Garantieverpflichtung erfüllen wir−unter Ausschluß weitergehender Ansprüche,
gleich aus welchem Rechtsstand−durch kostenlosen Ersatz mangelhafter, den Ziffern 1−3
nicht entsprechender Profile, sofern die Mängel uns unverzüglich nach ihrer Feststellung mitgeteilt
worden sind und uns Gelegenheit zur Überprüfung gegeben wurde.
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ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠO ΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
ΠΟΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΕΓΓΥΗΣΗΣ
SCHÜCO -Πλαστικά - Προφίλ παραθύρων λευκά και µε διακόσµηση αποτελούµενα
από υψηλής αντοχής PVC της µορφής µάζας DIN EN ISO 1163-1 - PVC-UEDLP-082-50-T23 τα οποία κατασκευάζονται σύµφωνα µε την νεότερη τεχνική
µέθοδο.
Η SCHÜCO εγγυάται ότι κατά την παράδοση, τα προφίλ της εκπληρούν τις
απαιτήσεις των προδιαγραφών της RAL-GZ 716/1 Μέρος 1 και Μέρος 2.
Η RAL - GZ 716/1 περιλαµβάνει µεταξύ άλλων, την αντοχή στα χτυπήµατα
των προφίλ σύµφωνα µε το DIN EN ISO 179,
την σταθερότητα των διαστάσεων, την ανθεκτικότητα
στο κρύο, στην τάση εφίδρωσης, την αντοχή στο φως και στις διάφορες
καιρικές συνθήκες.
Αυτή η εγγύηση περιλαµβάνει επιπλέον:

Ιδιότητες των προφίλ
Τα προφίλ ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις των κατευθυντήριων
γραµµών της επεξεργασίας και πίεσης επιβάρυνσης της SCHÜCO.

Χηµική σταθερότητα
Η χηµική σταθερότητα των υψηλής αντοχής PVC-προφίλ παραθύρων
ανταποκρίνεται στις κατευθυντήριες γραµµές του ISO/TR 10358.
Τα προφίλ δεν είναι ευαίσθητα στο Αιθάλη, Αµµωνία 10%ig,Νητρικό χλώριο 10%ig,
όπως και στο υδροχλωρικό οξύ 10%ig,- 35%ig, και στα συνηθισµένα
µη τοξικά απορρυπαντικά οικιακής χρήσεως.

Χρωµατική σταθερότητα
Η επιφάνεια των προφίλ , η λευκότητα και η διακόσµηση,καθώς είναι
δοκιµασµένα σύµφωνα µε το DIN EN 513- δεν δείχνουν µεγάλες αποκλίσεις
από τον βαθµό 4 του Μέτρο αλλοίωσης χρώµατος σύµφωνα
µε το ISO 105-A03 και εκπληρώνουν έτσι πλήρως τις απαιτήσεις της
RAL - GZ 716/1.
Αυτή η εγγύηση ισχύει χωρίς περιορισµούς για την ηλιακή ακτινοβολία
ως 120 Kcal/cm²x έτος, όπως επίσης περιορισµένα ως ένα ύψος 2000m δια µέσου
ΝΝ ως 160 Kcal/cm² x έτος.

Εγγύηση 5 ετών
Ισχύει αποκλειστικά κατά την παράδοση των προφίλ µε όχι ορατά
ελαττώµατα. Προϋπόθεση εδώ είναι να τηρούνται οι κατευθυντήριες γραµµές
επεξεργασίας των οργανισµών ποιότητας
για πλαστικά προφίλ παραθύρων η αλλιώς πλαστικά παράθυρα όπως επίσης
οι κατευθυντήριες γραµµές παραγωγής και συναρµολόγησης των πλαστικών
συστηµάτων SCHÜCO.
Την παραπάνω ευθύνη εγγύησης εκπληρώνουµε - µε την προϋπόθεση αποκλεισµού
επιπλέον αξιώσεων από οποιαδήποτε θέση δικαίου- µέσω
αντικατάστασης χωρίς χρέωση των ελαττωµατικών προφίλ που δεν ανταποκρίνονται
στα ψηφία 1-3 εφόσον µας γνωστοποιήθηκαν τα ελαττώµατα αµέσως µετά
την διαπίστωσή τους και έτσι µας δόθηκε η δυνατότητα να κάνουµε έλεγχο.

