WARUNKI GWARANCYJNE-NAWIERZCHNIE ELASTYCZNE
z granulatów gumowych
Informacje ogólne
1) Nawierzchnie z gumowych płyt nie są na stale połączone z podłożem. Pojedyncze płyty są złączone ze sobą - te powierzchnie nie są
monolityczne.
2) Konserwacja – czyszczenie powierzchni z gumowych płyt wykonuje sie silnym strumieniem wody bez stosowania preparatów
chemicznych. Ważne jest, żeby zapobiec kontaktowi tłuszczu z powierzchnia gumowych płyt.
3) Do czyszczenia nie można użyć narzędzi z twardych materiałów, ponieważ może to doprowadzić do mechanicznego uszkodzenia
gumowych płyt.
4) Ze względu na właściwości płyt gumowych wyprodukowanych z elastycznych materiałów – gumy i poliuretanu – płyty gumowe
podlegają nieznacznemu rozszerzaniu na gorąco i kurczeniu sie w chłodzie, co może tworzyć szpary między poszczególnymi
połączeniami. Dopuszcza sie szczeliny nie przekraczające 5 mm.
Tych szpar nie należy w żaden sposób naprawiać, ani wypełniać; materiał należy pozostawić, żeby mógł „pracować“ przy
występujących zmianach temperatury.
5) Przy układaniu płyt z gumy należy starać się o ich jak najdokładniejsze ułożenie na pokrywanej powierzchni ze względu na
zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikowi. Niedopuszczalne są różnice wysokości w poziomie przy układaniu gumowych płyt
umieszczanych obok siebie. Po zakończeniu układania płyt polecamy jeszcze raz
całą powierzchnie wyrównać płytą wibracyjną albo wibratorem, co spowoduje wyrównanie i utwardzenie całej powierzchni. Zalecany
spadek ułożonej powierzchni wynosi 1%.
6) W miejscach, w których nie można ubić powierzchni wibracyjną płytą, konieczne jest ubicie ręczne, aż do osiągnięcia takiego stanu,
żeby krawędź położonej płyty nie była wyższa, niż 5mm, w stosunku do innych płyt ułożonych obok, co zabezpiecza użytkownika przed
potknięciem sie na tej powierzchni.
7) Różnica wysokości do 10 mm na odległych powierzchniach i tych, które nie przylegają bezpośrednio do krawędzi płyt gumowych
stanowi zagrożenie dla użytkowników.
8) Powierzchnie nie powinny być narażone na duże obciążenia punktowe, na przykład przy wjeździe ciężkich pojazdów i maszyn, jeśli
nie są bezpośrednio przystosowane do takiego zastosowania.
Termin gwarancji:
- Producent udziela gwarancji kupującemu na jakość towaru na okres 36 miesięcy.
- Gwarancją jakości towaru jest, że producent zobowiązuje, że dostarczony towar będzie w podanym okresie pełnił cel użycia w
zwykłych warunkach zachowując poprawne właściwości fizyczne.

Warunki gwarancji:
Gwarancja obejmuje powierzchnie z gumowych płyt układanych na utwardzonym lub zagęszczonym podłożu ograniczonym
krawężnikami z gumy lub przymocowanych najazdami gumowymi.
Gwarancja obejmuje również powierzchnie z gumowych płyt przyklejone klejem dokładnie według instrukcji producenta.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez czynniki zewnętrzne, takie jak:
- uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i termiczne
- uszkodzenie spowodowane zanieczyszczeniem powierzchni
- uszkodzenie spowodowane przez niewłaściwe konserwowanie powierzchni
- używanie środków chemicznych lub soli w zimie
- remont i naprawa powierzchni gumowych płyt przez osoby niepowołane
- niewłaściwe użytkowanie i nadmierne obciążanie powierzchni, przez na przykład wjazd ciężkiego sprzętu lub duże punktowe
obciążenie.
Jednolite zmiany odcienia koloru powierzchni pod wpływem promieniowania UV nie są uznawane za wadę materiału i nie są podstawą
do uznania reklamacji.
Gwarancja nie obejmuje zużycia powierzchni gumowych płyt spowodowanego przez normalne użytkowanie oraz starzenie sie
materiału.
Gwarancja nie obejmuje również szkód wynikających z aktów wandalizmu i kradzieży.
Układanie powierzchni z gumowych płyt musi być wykonane dokładnie według instrukcji użytkowania i instalacji.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe przygotowane podłoża i wykorzystanie podłoża nie zalecanego przez
producenta. Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego montażu i wynikające stąd straty majątkowe i koszty oraz
za bezpośrednie i pośrednie obrażenia, które mogą odnieść ludzie w związku z tą nawierzchnią.
Gwarancja obejmuje tylko zapłacony towar.

