KING STONE CHEMICALS GARANCIA FELTÉTEL TÁJÉKOZTATÓ
Gyártói felelősségvállalásunkat a termékre vonatkozóan törvény szabályozza. Ezeket a törvényi
előírásokat magunkra vonatkozóan kötelező érvényűnek tartjuk.
PTK 2013.évi V. törvény XXIV. fejezet, valamint a 181/2003. többször módosított
Kormányrendelet.
A mindenkor hatályos törvényekben, jogszabályokban, és rendeletekben meghatározott kötelező
szavatosság mellett a KING STONE CHEMICALS Kft 2019.09.09 -től:

29 év színgaranciát vállal
az alábbi, általa forgalmazott termékekre:

KING STONE CHEMICALS Silicon és Silicon LT 1,5 mm és 2,0 mm
díszvakolat
Ez a rendszergarancia a beépített termékek rendeltetésének, alapvető tulajdonságainak
megtartását jelenti általános beépítési körülmények, időjárási viszonyok, és a vonatkozó
kivitelezési előírások betartása esetén.
A garanciavállalás feltételei az alábbiak:
-

-

Kizárólag a PASTEL színkatalógus alapján, a KING STONE CHEMICALS Kft előírásainak és
gyári technológiájának megfelelően színezett szilikon vakolatokra érvényes.
Kizárólag gyári csomagolásban értékesített vakolatokra érvényes.
Garanciális feltétel a fedővakolattal azonos színű KING STONE CHEMICALS vakolatalapozó
(GROUND TT, GROUND SIL) használata.
Kizárólag KING STONE CHEMICALS teljes hőszigetelő rendszerre történő alkalmazás esetén
érvényes.
Legalább egy eredeti csomagolást a vakolatból és az alapozóból meg kell őrizni! (a gyártási
dátumok beazonosíthatósága és a szín későbbi ellenőrizhetősége miatt).
Szükséges a termékvásárlásról és a kivitelezésről szóló tételes számla másolata. A
számlának tartalmaznia kell az anyagok részletezését, típusát, mennyiségét és a szín pontos
jelölését.
A garancia jogosultja köteles megőrizni az eredeti pecséttel ellátott garancialevelet, melyet
az igénylés alapján a gyártó küld meg részére.

A garanciavállalás nem terjed ki a következőkre:
-

-

A gyártói előírásoknak illetve a Magyar Építőkémia és Vakolatszövetség irányelveinek* nem
megfelelő kivitelezési hibákra;
A homlokzatot érő mechanikai -vagy egyéb sérülésekből illetve természetes
szennyeződésekből (pl. alga, gomba, szövőpók) és környezeti károkból (füstgázok, por,
koromlerakódás, stb) adódó meghibásodásokra
Nem teljes hőszigetelő rendszeren történő alkalmazásra
A λL (színvilágossági érték) 9%-ot meg nem haladó színeltérésekre
A szükség szerinti megóvások, tisztítások, karbantartások, javítások és időszakos felújítások
végrehajtásának elmulasztásából adódó hibákra

A KING STONE CHEMICALS Kft a 29 éves színgaranciával garantálja, hogy az általa szállított szilikon
színezővakolatok – az előírásoknak mindenben megfelelő kivitelezés és rendeltetésszerű használat
esetén – a garanciális idő alatt a beépítési állapotnak megfelelő műszaki tartalommal és a rendszer
hatékony működését veszélyeztető funkcióvesztés nélkül szolgálják a Megrendelői igényeket.
Egyéb tudnivalók:
A KING STONE CHEMICALS Kft által kiállított színgarancia űrlap nem helyettesít semmiféle hatósági
engedélyt, bizonyítványt vagy egyéb szükséges hivatalos dokumentumot. A Megrendelő feladata
annak ellenőrzése, hogy a rendszer az adott helyre való beépíthetőségének van-e jogszabályi
akadálya.
Garancia igénylésének menete:
Garancia igényét a szükséges mellékletek másolataival együtt postai úton, vagy emailben kell
megküldenie a KING STONE CHEMICALS Kft. 2371 Dabas, Kandó Kálmán út 19. címre. A
garanciaigénylő nyomtatványt az alábbi címen tudja letölteni: www.kingstone.hu

*Elérhető a www.m-e-sz.hu honlapon.

