
 

 
Arla Plast s.r.o.,Královský Vrch 1982 I 43201 Kadaň I Česká republika  

tel.: + 420 474 698 030 I fax : + 420 720 474 040 I e-mail: infocz@arlaplast.com I www.arlaplast.com 
IČO: 26084996, DIČ : CZ26084996  

Zápis v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, pod značkou oddíl C, vložka 13087 

MULTICLEAR® Box UV1,  4 mm, Clear 
10 LETÁ OMEZENÁ ZÁRUKA  

pro Dektrade a.s. – aplikace zahradních hobby skleníků 

 
Arla Plast s.r.o.  
používá při výrobě všech polykarbonátových desek, distribuovaných pod obchodním názvem MULTICLEAR®, UV ochrannou 
vrstvu  konstantní tloušťky pro všechny typy vyráběných desek, která obsahuje UV filtr nejvyšší možné kvality v konstantní koncentraci, 
která tak zabezpečuje nejvyšší možnou ochranu proti negativním klimatickým vlivům.  
 
Arla Plast s.r.o.  
poskytuje 10 letou omezenou záruku na polykarbonátové dutinkové desky MULTICLEAR® Box, tloušťky 4 mm, standardní hmotnosti. 

 
OMEZENÁ ZÁRUKA PODLÉHÁ NÁSLEDUJÍCÍM PODMÍNKÁM: 

Deska si zachová velmi dobrou světelnou propustnost a barevnost v důsledku povětrnostních vlivů po dobu 10 let používání. 

SVĚTELNÁ PROPUSTNOST  
Změny ve světelné propustnosti se měří podle testovací metody ISO 13468-1. Vzorky se odebírají z desky o velikosti předepsané pro 
testovací metodu. Vzorky se před provedením testu vyčistí podle doporučení společnosti Arla Plast s.r.o. Na desce se pak provede 
měření za účelem zjištění změny světelné propustnosti a hodnota se porovná s hodnotou naměřenou v den výroby.  
Produkt je vyhovující, jestliže je rozdíl zjištěný do 10 let od dodání menší než 6 %. 

 ŽLOUTNUTÍ   
Žloutnutí desky se měří podle testovací metody ASTM D 1925.  
Vzorky desky se před provedením testu vyčistí podle doporučení společnosti Arla Plast s.r.o. Na vzorku desky se pak provede 
měření za účelem zjištění změny indexu žlutosti a hodnota se porovná s hodnotou naměřenou v den výroby. 
Produkt je vyhovující, jestliže změna indexu žlutosti naměřená do 10 let od dodání je menší než 10 jednotek delta.  

ZÁVAZKY KUPUJÍCÍHO  

1. Použití desek MULTICLEAR® Box 4 mm je výhradně omezeno na region zemí v středoevropském klimatickém pásmu.  
2. Manipulace, skladování, instalace a čištění desky je nutné provádět podle instrukcí a / nebo doporučení společnosti Arla Plast s.r.o.  
3. Deska smí být vystavena povětrnostním vlivům pouze na UV straně, ne na obou stranách (např. vertikální zasklení), 
4. Deska nesmí být poškrábaná anebo obroušená. 
5. Jestliže byla deska strojně opracována, záruka platí pouze pro světelnou propustnost podle výše uvedených podmínek. 
6. Záruka začíná běžet dnem původního zakoupení a zůstává v platnosti pouze pro původního kupujícího. Osoby uplatňující nárok 

musí předložit pokladní stvrzenku prokazující datum nákupu. 
7. Nárok musí být uplatněn nejpozději do 28 dnů po údajném selhání.  
8. Deska nesmí být odstraněna z původní instalace před inspekcí nebo písemným povolením ze strany společnosti Arla Plast s.r.o.   

Arla Plast s.r.o. si vyhrazuje právo nezávislého vyšetření důvodů a/nebo okolností selhání.   
9. Jestliže bude reklamační nárok uznán, Arla Plast s.r.o. zdarma vymění materiál nebo jeho část podle následujících podmínek:  

Doba od data  
dodávky  

 TABULKA NÁHRAD V RÁMCI ZÁRUKY   

Do 5 let  100 %  

Do 6 let  75 %  

Do 7 let  60 %  

Do 8 let  45 %  

Do 9 let   30 %  

Do 10 let   15 %  

10. Vyloučení záruky:  
Následující použití je vyloučeno z poskytování záruky, protože představuje podmínky nevhodné pro polykarbonátové desky: 

 Deska se dostala do styku s chemickými látkami. Seznam chemických látek je k dispozici na požádání.  

 Deska je poškrábána nebo obroušena.  

 Deska byla nainstalována s těsnícím materiálem, páskami nebo upevňovacími prvky, které nejsou kompatibilní s polykarbonátem.  

 Deska byla vystavena horku nebo byla tvarována za tepla.  

 Deska byla instalována s nekompatibilním poloměrem ohnutí nebo s jakoukoliv jinou podmínkou, která není uvedena v návodu 
k instalaci společnosti Arla Plast s.r.o.  

Z této záruky jsou výslovně vyloučeny výdaje na opětovnou instalaci nebo zhotovení a obecněji jakékoliv jiné nároky v důsledku 
poškození nebo ztráty, ať už přímé nebo nepřímé, nebo následné, ať už bylo jejich příčinou cokoliv.  

V Kadani, dne 11. srpna 2015 
Arla Plast s.r.o., Kadaň  
Tomas Jon 
ředitel  


