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10 YIL GARANTĐ BELGESĐ
POLICAM EXTRUDE ( ÇEKME ) AKRĐLĐK (PMMA) LEVHA
Bu garanti belgesi Policam Extrude PMMA Levhaların sararmasını, ışık geçirgenliğini ve mekanik özelliklerini
kapsar.

Garanti Durumu :
1-

Policam Extrude PMMA levhalar aşağıda belirtilen değerlerde sararmalarını muhafaza ederler; ASTM D 1925
standardına göre yapılan ölçümde 10 yıl sonra levhadaki sararma indisi değişikliği satıldığındaki değere göre
10 üniteden fazla olamaz.
Policam Extrude PMMA levhalar aşağıda belirtilen değerlerde ışık geçirgenliklerini muhafaza ederler; ASTM D
1003 standardına göre yapılan ölçümde 10 yıl sonra levhanın ışık geçirgenliği satıldığındaki değere göre %10
dan daha fazla değişiklik göstermez.
10 yıl içerisinde normal hava şartlarından dolayı levhada herhangi bir kırılma meydana gelmez.

2-

3-

Garanti Şartları:
Policam Extrude PMMA levhaların garanti kapsamında olması için müşterinin aşağıda belirtilen şartları
sağlaması gerekmektedir;
1- Doğru şekilde stoklanması , taşınması , işlenmesi , monte edilmesi ve muhafaza edilmesi gerekmektedir.
2- Çizilmemiş olması , aşınmamış olması , çatlamamış olması ve korozif zararlı kimyasallara maruz bırakılmamış
olmaları gerekmektedir.
3- Çok uzun süre aşırı sıcaklıklara maruz kalmamış olmamaları gerekmektedir.

Genel Şartlar:
Garanti edilen değerler paralel kesilmiş düz numunelerden ölçülen değerler olmalıdır.
Bu garanti belgesi termoform edilmemiş ve yüzey işlemesi yapılmamış levhaları kapsar.

Garanti Periyodu:
Bu sınırlı garanti belgesi malın müşteriye fatura edildiği tarihten itibaren 10 yıllık bir süreyi kapsar.

Garantinin Uygulanması:
Eğer şikayet talebinin haklılığı doğrulanırsa malzemelerin garanti kapsamında değiştirilmesi aşağıdaki tabloya
göre olacaktır.
Fatura tarihinden itibaren geçen süre
5 yıla kadar
6. yıl için
7. yıl için
8. yıl için
9. yıl için
10. yıl için

Değiştirilecek Malzeme Miktarı
100%
75%
60%
45%
30%
15%

Malzemede garanti kapsamında yapılacak uygunsuzluk iddiasının orijinal fatura ile birlikte Işık Plastik satış
temsilcisi aracılığıyla yapılması gerekmektedir.
Işık Plastik bildirilen hatanın incelenmesi ve sonuçlandırılması ile ilgili her türlü testi kendisi yapma hakkına
sahiptir.
Üretici firmanın yükümlülüğü levhaların sökülmesi ve tekrar montajı ile ilgili masrafları kapsamaz.
Işık Plastik faturası ile ürünle ilgili lot numaralarının bulunduğu etiket iletildiğinde ve problemin tam tarifi
yapıldığında şikayet işleme koyulacaktır. Şikayet edilen levha miktarı Işık Plastik firmasına bildirilmelidir. Eğer Işık
Plastik talep ederse hatalı levhalardan numune gönderilmesi gerekmektedir.
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