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Condiţiile de garanţie pentru Lexan* Thermoclear* 

 

Garanţie scrisă pe 10 ani 

 

În contextul acestei garanţii prin placa Lexan* Thermoclear* se înţelege: întreaga gamă de plăci Lexan 

Thermoclear, Lexan Thermoclear Plus, Lexan Thermoclear Easy Clean şi Dripgard, Lexan Thermoclear 

Venetian, Lexan Thermoclear lovitură de ciocan (Hammered Glass) şi Lexan Thermoclear Solar Control 

cu placare pentru reflecţia luminii solare. Pentru întreaga gamă de plăci SABIC Innovative Plastics
TM

 

acordă o garanţie de 10 ani de la data cumpărării împotriva pierderii rezistenţei mecanice în urma 

expunerii la factorii atmosferici / intemperii, împotriva decolorării excesive şi împotriva pierderii 

capacităţii de transmisie a luminii, aşa cum acestea sunt definite mai jos.  

 

Această garanţie se acordă în următoarele condiţii: 

 
1) Această garanţie scrisă se aplică exclusiv plăcilor standard produse de către SABIC Innovative 

Plastics în Europa, plăci cu grosimea minimă de de 6 sau 10 mm de culoare standard transparent 

incolor (cod 112), alb (cod WH7A092X) şi bronz standard (cod 515055), utilizate în mod corect 

pentru vitraje înclinate, verticale sau curbate la rece şi care au fost manipulate, depozitate, 

prelucrate, instalate şi întreţinute conform recomandărilor SABIC Innovative Plastics cuprinse în 

manualul tehnic. În toate cazurile, numai faţa plăcii care este protejată împotriva radiaţiei solare 

ultra-violete, UV, se va expune radiaţiei solare directe şi intemperiilor.  

2) Această garanţie scrisă nu se aplică plăcilor termoformate, zgâriate, roase/zgâriate pe suprafeţe 

mari sau expuse la materiale sau chimicale corozive. 

3) Această garanţie scrisă se acordă numai cumpărătorului original / iniţial al produselor de la 

SABIC Innovative Plastics şi nu se extinde asupra vreunui cumpărător ulterior sau căruia i se 

transferă produsele. Orice pretenţie de garanţie conform acestor condiţii trebuie să fie depusă în 

scris, imediat şi în termenul de garanţie, la SABIC Innovative Plastics, împreună cu factura 

originală în care apare numele şi adresa / sediul clientului, data cumpărării, numele complet al 

produsului, numărul de lot şi cantitatea achiziţionată. La solicitarea SABIC Innovative Plastics 

reclamantul trebuie să permită inspectarea materialului pe teren şi/sau să returneze placa în scopul 

testării ei.  

4) În scopul / spiritul acestei garanţii scrise: 

 Pierderea rezistenţei mecanice în urma expunerii la factorii atmosferici / intemperii care conduce la 

spargerea plăcii la grindină se va determina prin supunerea unei mostre nedeteriorate din placa 

respectivă la un test standard de simulare a grindinei ce a fost conceput de către laboratoarele KRI-

TNO din localitatea Delft, Olanda.  

Condiţia de acceptare a unei pretenţii de daune în condiţiile acestei garanţii este ca în urma acestui 

test (lansarea în diferite zone ale mostrei a 10 bile de grindină artificială cu un diametru de 20 mm 

la viteza de 21 m/s) cel puţin 5 bile să provoace găuri în suprafaţa plăcii expusă la intemperii. 

 Îngălbenirea se va determina prin supunerea unei plăci curăţate la testul index de îngălbenire 

ASTM D1925 (1977). Nu se vor accepta nici un fel de pretenţii de daune pentru plăcile care 

prezintă o modificare în cadrul indexului de îngălbenire de 2Δ sau mai puţin pentru culoarea 

standard transparent incolor (112) în comparaţie cu valoarea originală / iniţială  a plăcii noi. 



 Pierderea capacităţii de transmisie a luminii se va determina prin supunerea unei mostre de placă 

curăţată la testul de transmisie a luminii ASTM D1003 (1977). Nu se vor accepta nici un fel de 

pretenţii de daune pentru plăcile care prezintă o pierdere a capacităţii de transmisie a luminii mai 

mică sau egală cu 2 % în comparaţie cu valoarea iniţială. 

5) SABIC Innovative Plastics îşi rezervă dreptul de a investiga în mod independent cauzele oricărui 

defect reclamat.  

6) Dacă în spriritul acestei garanţii scrise o pretenţie de daune se dovedeşte ca justificată SABIC 

Innovative Plastics va pune la dispoziţia cumpărătorului material înlocuitor / de schimb în mod 

gratuit şi în conformitate cu termenele de mai jos: 

 

Timpul scurs de la data cumpărării iniţiale  Cantitatea de material înlocuit 

Până la 5 ani       100% 

În al 6-lea an         75 %  

În al 7-lea an         50 %  

În al 8-lea an         45 %  

În al 9-lea an         30 %  

În al 10-lea an         15 %  

 

Daca nu se poate pune la dispoziţie material înlocuitor într-o perioadă rezonabilă de timp, SABIC 

Innovative Plastics poate opta să returneze preţul iniţial de cumpărare plătit către SABIC 

Innovative Plastics, sau o parte a acestuia, conform graficului / termenelor de mai sus. 

7) Această garanţie scrisă va fi singura şi unica răspundere a SABIC Innovative Plastics faţă de client 

şi exlude orice alte pretenţii de daune. Această garanţie scrisă înlocuieşte toate celelealte garanţii 

(cu excepţie titlului) scrise sau verbale, exprese sau implicite, inclusiv orice garanţie comercială 

sau de corespondenţă de scop*. Legea guverantă a acestei garanţii este legea din Olanda   

8) Această garanţie a fost emisă la data de 01 iulie 2000 şi se limitează la materialele vândute de către 

SABIC Innovative Plastics ulterior acestei date şi înlocuieşte toate garanţiile emise anterior pentru 

produsele menţionate mai sus. 

 

Această garanţie scrisă a fost emisă la data de 01 februarie 2008. 

Validitatea acestei garanţii se limitează la gama de plăci Lexan* Thermoclear*, Lexan Thermoclear 

Plus, Lexan Thermoclear Easy Clean şi Dripgard, Lexan Thermoclear Venetian, Lexan Thermoclear 

lovitură de ciocan (Hammered Glass) şi Lexan Thermoclear Solar Control cu placare pentru reflecţia 

luminii solare vândute ulterior date de 01 iulie 2000.   

Aceasta este singura garanţie pentru gama de plăci Lexan* Thermoclear*, Lexan Thermoclear Plus, 

Lexan Thermoclear Easy Clean şi Dripgard, Lexan Thermoclear Venetian, Lexan Thermoclear 

lovitură de ciocan (Hammered Glass) şi Lexan Thermoclear Solar Control cu placare pentru reflecţia 

luminii solare ulterioară datei de mai sus. 

 

Contactaţi-ne la: office@esprit.ro 

 

 

DECLARAŢIE DE EXONERARE: MATERIALELE, PRODUSELE ŞI SERVICIILE CARE 

CONSTITUIE OBIECTUL DE ACTIVITATE AL FIRMEI SABIC INNOVATIVE PLASTICS 

HOLDING BV, A FIRMELOR SUBSIDIARE ŞI AFILIATE EI (VÂNZĂTORI), SE VÂND CONFORM 

CONDIŢIILOR STANDARD DE VÂNZARE ALE VÂNZĂTORILOR ŞI POT FI ACCESATE LA 

ADRESA http://www.sabic-ip.com ŞI DISPONIBILE LA CERERE. DEŞI ORICE INFORMAŢIE, 

RECOMANDARE SAU SFAT DIN PREZENTUL ESTE DE BUNĂ CREDINŢĂ, VÂNZĂTORUL NU 

GARANTEAZĂ, ÎN MOD EXPLICIT SAU IMPLICIT, (I) CĂ REZULTATELE DESCRISE ÎN 

http://www.sabic-ip.com/


PREZENTUL VOR FI OBŢINUTE ÎN CONDIŢIILE SPECIFICE ALE UTILIZATORULUI FINAL, 

SAU (II) CĂ REFERITOR LA EFICIENŢA SAU SIGURANŢA ORICĂRUI PROIECT CE 

ÎNGLOBEAZĂ PRODUSE, MATERIALE, SERVICII, RECOMANDĂRI SAU CONSULTANŢĂ, CU 

EXCEPŢIA CELOR STIPULATE ÎN CADRUL CONDIŢIILOR STANDARD DE VÂNZARE ALE 

VÂNZĂTORULUI, ÎN NICI UN CAZ VÂNZĂTORUL NU POATE FI FĂCUT RĂSPUNZĂTOR 

PENTRU VREO PIERDERE / DAUNĂ REZULTATĂ ÎN URMA UTILIZĂRII ÎN VREUN FEL A 

MATERIALELOR, PRODUSELOR SAU SERVICIILOR SALE MENŢIONATE ÎN PREZENTUL.  

Fiecare utilizator poartă întreaga răspundere cu privire la decizia sa privind modul de utilizare a 

produselor, materialelor, serviciilor, recomandărilor sau consilierii vânzătorului pentru uzul său propriu 

prin efectuarea de teste şi analize în condiţiile utilizatorului final. Nici o prevedere din acest document sau 

din vreun alt document, nici o recomandare sau consiliere verbală nu va putea modifica sau anula vreo 

prevedere din Condiţiile Standard de Vânzare ale vînzâtorului sau din această Declaraţie de exonerare, cu 

excepţia cazului în care o asemenea modificare este aprobată în mod expres în scris şi semnată de către 

Vânzător. Nici o declaraţie cuprinsă în prezenta cu privire la o utilizare posibilă sau sugerată a vreunui 

material, produs, serviciu sau proiect nu exprimă intenţia sau nu poate fi înţeleasă ca oferind vreun drept 

de licenţă sau patent sau vreun alt drept de proprietate intelectuală al vânzătorului sau ca pe o recomandare 

pentru utilizarea vreunui asemenea material, produs, serviciu sau proiect prin încălcarea vreunui patent sau 

a vreunui alt drept de proprietate intelectuală. 

 

SABIC Innovative Plastics este marcă comercială înregistrată a SABIC Holding Europe BV 

* Marcă înregistrată a firmei SABIC Innovative Plastics IP BV  

 

Cea mai recentă actualizare Sabic (01/08) 

  

 

  

 


