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UAB Destata Profil 

 

Prelaq“ produkcijos kokyb ės garantija - įsipareigojimas naudojimui Europoje 

UAB Destata Profil garantinis įsipareigojimas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos 
techninių reikalavimų reglamentais: STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. „Gaisrinė sauga“, STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. 
„Mechaninis atsparumas ir pastovumas“, STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas. „Naudojimo sauga“ STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavima.s 
„Apsauga nuo triukšmo“, STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“, STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo 
paskirtis ir gyvavimo trukmė“, STR 1.01.04:2002 „Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir "CE" ženklinimas“, STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“. 
Bei SSAB EMEA AB, Švedija garantiniu įsipareigojimu naudojimui Europoje. 

UAB Destata Profil naudodamasi SSAB EMEA AB įgaliotojo atstovo Lietuvoje teisėmis atsižvelgdama į LR norminių aktų reikalavimus ir "Prelaq" garantinio 
įsipareigojimo pateiktas sąlygas bei apribojimus garantuoja ,kad stogo ir sienų dangos ( "Tegula", "Origami",  "DP18", "DP20", "SIN18", "DP45", "Classic 545", fasado 
kasetės), lygus lakštas, panaudojant statinių išorės apdailai , estetinės ir techninės savybės atitinka šiuos reikalavimus. 

Garantija taikoma spalvos atsparumui, dažų lupimuisi ir metalo perforacijai produktų ir prietaisų oksidacijos atvejais, remiantis 1 lentele. Ji taip pat taikoma standartinių 
spalvų produktams pagal spalvų lenteles. Garantija galioja atsižvelgiant į nurodytą terminą atitinkamam produktui ir į korozijos kategoriją pagal 1 lentelę. Atsižvelgiant į 
šias sąlygas, SSAB garantuoja, kad dažų sluoksnis nesilups ir neskilinės bet kokiu kitu būdu, nei nurodyta spalvų pakitimuose bei, kad lakštas nepatirs perforacijos 
oksidacijos atvejais, kurie gali lemti drėgmės prasisunkimą per garantinį laikotarpį. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo tos datos, kai gaminys yra 
pristatomas į statybos aikštelę arba 18 mėnesių nuo pagaminimo priklausomai, kuris atvejis bus pirmesnis. GARANTINĖS NUOSTATOS Siekiant pritaikyti garantiją, 
dažų paviršius turi būti pažeistas daugiau kaip 5% atskiro stogo ar sienos paviršiaus. Garantija netaikoma apsaugos lako sluoksniui kitoje pusėje, perforacijai, 
atsirandančiai dėl oksidacijos iš kitos pusės su apsauginiu lako sluoksniu arba su liečiamu dažų paviršiumi. Lakšto kraštų korozija  pjūvio vietoje yra natūralus produktų 
procesas, kaip karštai cinkuoto plieno, veikiamo išorės aplinkos, todėl įprastai tokiais atvejais pretenzijos nepriimamos.Garantija taip pat nėra suteikiama naudojant 
produktą ypač korozinėje (C5-I) arba agresyvioje (C5-M) aplinkoje bei tiems lakštams, kurie turi nuolatinį kontaktą su vandeniu arba kur yra korozinių chemikalų, 
korozinių garų, kondensacijos ir pelenų, cemento dulkių ar gyvūnų išmatų, kurie taip pat turi įtakos paviršiui. 

A. BENDRIEJI APRIBOJIMAI:        Garantija nesuteikiama, jeigu: 
A. Stogo  ar kito paviršiaus pasvirimo kampas yra mažesnis kaip 1:16 (3,6 °) ir vanduo negali nubėgti laisvai nuo visų paviršių. 
B. Lakštas ir jo danga buvo sugadinti chemiškai arba mechaniškai. 
C. Dėl darbo pažeidimų pablogėjo dažų paviršiaus būklė ir jie nebuvo nustatyti apžiūrint rangovui ar turto savininkui. 
D. Nebuvo laikomasi rekomendacijų, nurodytų dažų sistemos duomenų lapuose naudojant jau paruoštą gaminį. Duomenų lapai yra skelbiami SSAB svetainėje. 
E. Paruoštas gaminys buvo pažeistas vartotojo. 
F. Lakštas nebuvo laikytas sausai arba buvo naudojamas ar laikomas kartu arba netoli korozinių medžiagų. 
G. Lakštas buvo veikiamas vario arba išbėgusiu skysčiu iš vario vamzdelių. 
H. Susikaupę nešvarumai ar kitos nuosėdos bei nuo lietaus apsaugančios vietos nebuvo kasmet profesionaliai valomos. 
I. Metinis patikrinimas ir techninė priežiūra nebuvo atlikti profesionaliai pagal SSAB galiojančias rekomendacijas, nurodytas brošiūroje "Patikra ir techninė 

priežiūra - GB838".  
J. Kontaktas su nesukietintu betonu ar tinku, šlapia mediena ar žeme nebuvo išvengtas. 
K. Skundas nebuvo pateiktas raštu per šešis mėnesius po to, kai buvo ar turėjo būti pastebėtas neatitikimas. 

B. PAPILDOMOS SĄLYGOS KITIEMS „PRELAQ“ PRODUKTAMS, SKIRTIEMS STOGAMS IR SIENOMS: žiūrėti aprašyme anglų kalba. 

Garantija nesuteikiama, jeigu: Buvo naudojamos netinkamos tvirtinimo detalės ir sandarikliai galiojančiai korozijos klasei. 

KOMPENSAVIMO TAISYKLĖS Pagrįstos, atitinkančios šios garantijos sąlygas, reklamacijos atveju SSAB savo nuožiūra nusprendžia visiškai arba iš dalies padengti 
išlaidas, priklausomai nuo lakšto būklės, prisiimant atsakomybę dėl pažeistų lakštų perdažymo, arba pristatyti klientui nemokamai naują lakštą vietoj pažeisto seno. Tais 
atvejais, jeigu lakštas prarūdijo ir drėgmė prasisunkia per lakštą, pažeisti lakštai bus kompensuojami pinigine suma be lakštų pakeitimo. Pakeitimo būdas turi būti 
praktiškiausiai suderinamas su priimtina kaina. Atsakomybė už garantines išlaidas yra apribota sąskaitos-faktūros originalo sumos, gautos pristatant lakštą, kuri yra 
reklamacijos objektas. Jeigu raštu šioje garantijoje nenurodyta kitaip, SSAB jokiu atveju nėra atsakinga už tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, sukeltus pažeidimus, 
kuriuos liečia garantijos sąlygos. Lygiavertė lakštų dangos keitimo ar perdažymo garantija yra privaloma likusiai, anksčiau galiojusio garantinio laikotarpio daliai. 
Kompensacijos dydis priklauso nuo to, kiek metų lakštas atliko savo paskirtį ir kiek laiko liko iki galiojimo laiko pabaigos. Būtina sąlyga garantijai galioti yra ta, kad 
lakštinė medžiaga gali būti identifikuojama pagal užsakymo numerį ir pateikiant sąskaitos faktūros kopiją ar kitą šios skardų  partijos  pirkimo dokumentą. Reklamaciją 
galima pateikti betarpiškam prekių pardavėjui ar tiekėjui, kuris ją perduos firmai SSAB EMEA AB 

 

Garantija dažų sistemai 
Garantija perforacijai dėl rūdžių 

oksidacijos* 
Paraiška 

Produkto 
pavadinimas 

C1-C3 C4 C1-C3 C4 

Lakštas stogui, sienai ir Classic stogo dangai  Prelaq Green Coat 20 metų 10 metų 30 metų 10 metų 

Classic lakštas stogui, sienai  

(PLX,FA) 

Prelaq Nova 

Prelaq Nova Matt 

Prelaq Energy 

15 metų 10 metų 30 metų 10 metų 

Classic lakštas stogui, sienai  (PLX, FA) Prelaq PVDF 15 metų - 15 metų - 

Stogo drenažas  Prelaq RWS 15 metų 10 metų 15 metų 10 metų 



2 

Adresas � Metalo g. 4 Vilnius � Telefonas: 8 5 2164027 � El. paštas:  prekyba@destataprofil.lt 
  

Lentelė 1 

*Prelaq padengimų garantija negalioja, jei skarda yra naudojama C5-I ir C5-M  aplinkoje 

 

Lentelė 2 

Korozijos kategorija C1 C2 C3 C4 C5-I C5-M 

Aplinkos korozija Labai žemas Žemas Vidutinis Aukštas Labai aukštas (gamybinis) Labai aukštas (jūrinis) 

 

penktadienis, 2014 m. rugsėjis 12 d. 

  

 

Lakštas stogui, sienai ir Classic stogo dangai 

Prelaq Nova 

Prelaq Nova Matt 

Prelaq Energy 

15 metų 10 metų 30 metų 10 metų 

Lakštas stogui ir sienai, išskyrus Classic stogo 
dangą 

Prelaq Poliesteris 

Prelag Poliesteris 
Matt 

10 metų - 10 metų - 


