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Ruukki Rom
mania SRL
L (denumit în con
ntinuare R
Ruukki) ga
aranteaz prin prezzenta
Cump r torului,
t
sub
b rezerva liimit rilor in
ncluse în prezentul
p
document, c propriett ile estettice i
tehnice a
ale profilellor din ta
abl tip ig
gl pentru
u acoperi cu stratt de prote
ec ie multtistrat
(Adamantte , Monte
errey , Fiinnera ), ale tablei p
plane pre-ff l uite (Cla
assic ), ale
a tablei pentru
f l uit mecanic (TSP), ale prrofilelor tra
apezoidale
e din tabl cu în l ime mic a cutei pentru
acoperi uri i pere i exteriori, ale prod
duselor pe
entru plac ri de fa ad
a , ale e
elementelo
or din
Sistemul d
de Jgheab
buri i Burlane si ale
e accesoriiilor metalicce aferente
e denumite
e în contin
nuare
Produsul ((Produsele
e) sunt în cconformitatte cu stand
dardele în vvigoare.
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dusul nu va
Garan ia asupra proprie
et ilor tehnice asigu
ur c Prod
a fi afectatt de coroziiunea
În
plus,
P
penetrant astfel în
ncât s apar g uri pe suprafa
a a tablei.
Produsele sunt gara
antate
împotriva tuturor deffectelor de
e fabrica ie în ceea ce
e prive te ccalitatea sttratului de protec ie.
olierea, cr parea sau
Garan ia asu
upra propriet ilor es
stetice aco
oper exfo
u desprind
derea
erare semnificativ i neuniforrm a
stratului d
de protec ie
e de pe su
uprafa a Prrodusului i orice alte
culorii.
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eci (50) de
Garan ia asupra propriet ilor teh
hnice este de cincize
e ani penttru straturile de
protec ie PVDF, PV
VDF mat, P
Pural
i Pural ma
at ale Prrodusului, de patruze
eci (40) de ani
protec ie Poliester
P
pentru Purex
i de
e treizeci (3
30) de ani pentru stra
aturile de p
i Poliester m
mat.
Perrioada de garan ie a
asupra propriet ilor estetice esste de dou
u zeci (20) de ani pentru
staturile de protec ie
e PVDF, PV
VDF mat, Pural
i Pural matt ale Pro
odusului, de
e cincispre
ezece
e de prote
(15) ani p
pentru Pure
ex
i de zece (10)) ani pentrru straturile
ec ie Poliesster i Poliiester
mat.
dusului.
Perrioada de g
garan ie în
ncepe la da
ata achizi io
on rii Prod
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Garan ia asu
upra propriet ilor te
ehnice asig
gur c Produsul (S
Sistemul d
de Jgheaburi i
a
Burlane) nu
n va fi a
afectat de coroziunea
a penetran
nt astfel încât s apar
g uri pe suprrafa a
acestuia. În
Î plus, Prrodusele sunt garanttate împotrriva tuturorr defectelo
or de fabricca ie în cee
ea ce
douazeci (2
prive te ca
alitatea strratului de p
protec ie pe
entru o perrioada de d
20) de ani.
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Garan
n ia este supus
s urm torilor termeni i con
ndi ii:
1. Produsul a fost achizi ionat direct de la Ruukki ssau de la un dis
stribuitor
auto
orizat.
2. Produsul este utilizzat montat la un
n nivel de în l ime de maximum nou
sute
e (900) de metrri deasupra nive
elului m rii. Perrioada de garan
n ie este
limitat la jum tate
e din perioada original în cazu
ul Produselor utilizate la
o în
n l ime mai mare
e decât cea spe
ecificat anterior.
3. Prezenta garan ie este valabil în cazul în care P
Produsul este utilizat în
con
ndi ii climatice n
normale. Garan
n ia nu este valabil în cazul în care
prod
dusul este utilizzat în medii deo
osebit de corozzive sau agresiv
ve, cum
ar fif mediul marin sau în contactt permanent cu
u ap , cenu , ciment,
praff sau gunoi de
e grajd. Garan ia nu acoper daunele produse din
cau
uza expunerii cconstante la te
emperaturi de peste 60 gra
ade, de
dez
zastre naturale sau ecologice, de niveluri de poluare foarte ridicate,
de incendii,
i
accidente sau radia ii.
4. Apa
a trebuie s poa
at fi drenat lib
ber de pe supra
afa a Produsuluii. Atunci
cân
nd Produsul esste folosit la acoperi
a
ca prrofil exterior, în
nclina ia
min
nim a acoperi ului trebuie s fie de 1:4 pen
ntru tablele proffilate cu
cuta
a mic i de 1:7
7 pentru alte tipu
uri de profile pen
ntru acoperi .
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5. Prezenta garan ie n
nu acoper urm
m toarele defectte:
a) Orice defecte cauzate de acc iuni mecanice
e externe, cu excep
e
ia
înc rc rilor de z pad i ap ;
b) Defecte provocate prin t iere
ea Produsului cu unelte de t iat cu
unghi deschis sau cu orice a
alt dispozitiv ca
are produce c ldur la
t iere;
c) Defecte provo
ocate de reac iile chimice dintre Produs i orice
element structu
ural;
d) Coroziunea prrodus la mucchiile profilelor sau la str pu
ungerea
profilelor unde
e miezul meta
alic al profilului este direct expus
mediului;
apar ca urmare a transportului, depozit rii, manipul rii
e) Defecte care a
pe antier sau în timpul instal rii;
f) Defecte provocate de urubu
uri, cuie sau a
alt tip de acces
sorii de
siguran pentru acoperi , de
e ferestre pentru
u acoperi , de co urile
de fum, de burlanele de aerissire i orice alt dispozitiv ce ar
a putea
duce la str pun
ngerea profilelor;
g) Defecte care a
apar în urma izol rii inadecva
ate i/sau a bo
ordurilor
construite, a ccoamelor de a
acoperi , a sup
prapunerii table
ei, care
permite drena
ajul apei i/sa
au a altor substan e pe su
uprafa a
interioar a Pro
odusului;
h) Defecte sau d
daune produse de între inerea
a necorespunz toare a
Produsului, cum
m ar fi necur area
a
suprafe ei Produsului de praful
p
i
reziduurile adu
unate sau orice
e act r u inten
n ionat, neglijen
n sau
gre eal de utiilizare;
i) Defecte cauzatte în urma revo
opsirii sau a tratt rii prin alte mijjloace a
Produsului cu substan e carre nu sunt reccomandate pentru a fi
folosite în contact cu Produsull;
j) Defecte ap rutte în urma revop
psirii pe o supra
afa ruginit .
6. Garran ia pentru a
alterarea semnificativ sau ne
euniform a cu
ulorii se
aplic doar game
ei de culori sstandard, confo
orm defini iei din
d
fi a
prod
dusului la data achizi ion rii ssau în condi iile
e în care expun
nerea la
med
diu, de exemplu
u la radia iile solare, se aplic uniform pe su
uprafa a
Produsului.
7. Oric
ce zgârietur , t ietur sau abra
aziune care poa
ate str punge su
uprafa a
stra
atului de protecc ie, ca cea a sstratului de prottective colorat i/sau a
stra
atului de zinc, trrebuie revopsit imediat dup identificarea pro
oblemei
ini iale.
8. Toa
ate punctele vizzibile de rugin de pe supra
afa a tablei sau
u de pe
muc
chiile stra inei sunt retu ate folosindu-se prrocedura de re
evopsire
pen
ntru suprafa a respectiv întrr-o limit de ttimp rezonabil de la
con
nstatare.
9. Dup
p încetarea p
perioadei de ga
aran ie asupra propriet ilor estetice,
e
revo
opsirea comple
et a Produssului, pe chelttuiala Cump r torului,
înto
ocmai conform instruc iunilor de mai jos, este necesar când
max
ximum zece (10) procente sa
au zece (10) m
m2 din Produs, oricare
reprrezint mai pu in, devine auto
omat suspect de
e exfoliere, rupere sau
des
sprindere a strattului de protec ie
e colorat.

Revo
opsirea Produsului
U
Urm
toarele instruc iuni trebuie utilizate pentru revopsirea Produsului.
Înaintte de a aplica procedeul asigura i-v c toatte substan ele utilizate
sunt a
aprobate de auttorit ile oficiale
e i recomandate
e pentru a fi utilizate în
conta
act cu Produsul.. Începe i prin a inspecta aten
nt aderen a stra
atului de
protec
c ie colorat pe toat suprafa a acoperi ului i apoi îndep rta
r i prin
r zuirre orice parte a protec iei care se desprinde, exfoliaz
e
sau esste altfel
deteriiorat . Dup acceasta, îndep rta
r i toat rugina
a cu o perie sa
au ceva
simila
ar, incluzând oricce fel de coroziune care a ap rut pe strea in sau pe
laturile tablei pentru acoperi pre-t iate, sub suprapunerile orizonttale sau
verticale. Sp la i toa
at suprafa a accoperi ului cu un cur itor reco
omandat
i verrifica i ca toat m
murd ria i sub
bstan ele adunate s fie îndep rtate în
totalitate. Ulterior, cl ti i Produsul cu
u ap sub presiu
une. Apoi, dup ce v-a i
asigurat c acoperi ul este uscat, a
aplica i un strat primar de prote
ec ie pe
oricarre din locurile unde a fost zgârriat stratul de prrotec ie colorat. Aplica i
dou sau mai multe
e straturi de vo
opsea pentru în
ntre inere (exem
mplu: un
strat nou de protec ie) pe suprafa a curat
i usccat . În cele din
n urm ,
verific
ca i Produsul re
evopsit i repetta i procedeul p
par ial sau în to
otalitate
dac acoperirea sa
au aderen a n
noului strat de
e protective n
nu este
suficie
ent . Cele men
n ionate mai suss, se aplic în principiu retu ului
u prin
vopsirrea zgârieturilor i respectiv, a decupajelor. Se recomand citirea
instruc iunilor de în
ntre inere Ruu
ukki, dac sunt disponibile, i/sau
consu
ultarea unui reprezentant Ruu
ukki sau a unu
ui distribuitor a
autorizat
Ruukk
ki înainte de a îîncepe procedurra de revopsire..
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Revendic ri de gara
an ie
Revendic rile de garan ie tre
ebuie înaintate îîn scris, prin sccrisoare
cu co
onfirmare de primire, în termen
n de treizeci (30
0) de zile de la data la
care d
defectul a fost ssau ar fi trebuitt s fie descope
erit i cel târziu
u înainte
de încheierea perioa
adei de garan ie c tre: str. Ith
haca, nr. 220, ccomuna
Bolinttin Deal, sat Bo
olintin Deal, jud. Giurgiu, autosttrada A1, km 23
3 sau la
adressa de email calitate@ruukki.co
om. Cererea re
evendic rii de g
garan ie
trebuiie s specifice n
numele, adresa i num rul de ttelefon al proprie
etarului,
dovad
da achizi iei i d
data acesteia, natura
n
defectulu
ui i data la carre a fost
desco
operit.
Reme
edii
R
Ruukki
î i rezerrv prin prezenta dreptul de
e a inspecta P
Produsul
deteriiorat la fa a locu
ului i de a reme
edia defectele observate,
o
fie pu
unând la
dispozi ie vopsea de retu , fie
e înlocuind Produsul deteriorat al
cump
p r torului, dup
p cum va sstabili. Produsu
ul va fi reme
ediat în
conco
ordan
cu vecchimea acestu
uia. Remedierile
e de mai suss vor fi
ama de gama de produse de c
efectu
uate inând sea
care dispune Ruukki la
e ar putea dete
data cererii, ceea ce
ermina anumite
e diferen e de fform
i
culoare comparativ ccu Produsul orig
ginal.
nic a lui Ruukkki în cadrul p
R spunderea un
prezentei Garan
n ii este
limitatt la costul Produsului (Prod
duselor) livrat(e
e). Este excluss costul
ei p r i a Produ
pentru
u înlocuirea une
usului. Este excclus orice r sp
pundere
eri sau deterior ri indirecte sup
pentru
u daune, pierde
portate sau sufferite de
a urmare a defecct rii Produsulu
c tre Cump r tor ca
ui. Înlocuirea, repararea
duselor nu rep
sau rrefinisarea Prod
prezint o prelu
ungire a perioa
adei de
garan
n ie originale.

SPECIMEN

Dispo
ozi ii Generale
A se remarca ffaptul c preze
enta Garan ie ccompleteaz drrepturile
legale
e ale clientului i nu le afecteazz .
Preze
enta garan ie intr sub incid
den a legilor d
din România i este
interp
pretat în conforrmitate cu acesttea.
Garan
n ia este valid exclusiv pe terittoriul României..
di ionat de efe
Garan
n ia este cond
ectuarea integrral a pl ii de c tre
Cump
p r tor, f r re iineri din aceasta
a.
Preze
enta garan ie îînlocuie te orice
e garan ie i/sa
au garan ii dire
ecte sau
d agen i sau distribuitori sau d
indire
ecte (cum ar fi ccele executate de
de orice
e Ruukki).
alt parte,
p
în afar de
nilor i condi iilo
Sub rrezerva termen
or de mai sus, prezenta gara
an ie se
ndute dup 15.0
aplic Produselor vân
03.2013.
ation, Ruukki Co
Rauta
aruukki Corpora
onstruction
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Dis
stribuitor/ Mo
ontator
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Sem
mnatura/ stam
mpila Distribu
uitor/ Montator
Fac
ctura (numar//data)
Ben
neficiar
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Sem
mnatura Beneficiar
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