30 JAAR
GARANTIE

De geteste eigenschappen geven u zekerheid omtrent de hoge kwaliteit
en de technische prestaties van de SYSTEXX Premium, Active Reno S38 en SP38 glasweefsels.
S C H R O B VA S T H E I D *

schuurcycli
in de slijtagetest
Min. 4.000

BRANDVEILIGHEID

Klasse B-s1, d0

W A P E N I N G VA N S C H E U R E N
IN PLEISTERWERK EN DROGE
AFBOUW

Klasse A5 resp. min. 3 mm in dwarsen klasse A4 resp. min 1,4 mm in
lengterichting. Versterking van de
breukbelasting min. 40 % in lengteen min. 20 % in dwarsrichting

BESTENDIGHEID TEGEN
DESINFECTIE- EN
SCHOONMAAKMIDDELEN**

GEEN SCHADELIJKE
STOFFEN IN
D E Z I N VA N D E
LEVENSMIDDELENWET

W AT E R D A M P D O O R L A AT B A A R H E I D

sd-waarde ≤ 0,14 m

GESCHIKTHEID
V O O R T O E PA S S I N G
BIJ ALLERGIEPAT I Ë N T E N

W E E R S TA N D T E G E N S T O T E N
EN SCHEUREN

GEZONDHEID
ONSCHADELIJK

Volgens aanbevelingen van het
Robert Koch instituut

Herhaalde slagkracht min. 20 kN
resp. effectieve belasting min. 2 t bij
de stoottest, maximale belasting
min. 200 N bij de scheurtest

Voor alle bij de fabricage aanwezige producteigenschappen verlenen wij gedurende 30 jaar de fabrieksgarantie conform onze garantievoorwaarden.
* Afhankelijk van de afwerking (min. schrobvastheid klasse 3 , DIN EN 13 300).
** Afhankelijk van de hiervoor geschikte afwerking van de binnenwanden (volgens technische
gegevens van de verffabrikant).

Ralf Barthmann
Directeur

GARANTIEVOORWAARDEN

1. De garantie wordt uitsluitend verleend
aan de eigenaar van het object waar het
product wordt toegepast. Wanneer het
object tijdens de garantietijd van 30 jaar na
fabricage van het product in andere handen
overgaat, gaat de garantie eveneens over op
de nieuwe eigenaar waarbij gelijktijdig het
recht op garantie van de oorspronkelijke eigenaar komt te vervallen. De gegarandeerde eigenschappen volgens bovenstaande
opsomming zijn gebaseerd op de wetenschappelijke stand van de kennis in 2009.

verzekeraars windkracht8 of hoger), hagel
of ander oncontroleerbaarnatuurgeweld of
gebreken die het gevolg zijn van opzettelijke
beschadiging of vernieling van het product.
4. In geval van garantie stelt Vitrulan
Textile Glass GmbH op eigen kosten en in
voldoende omvang een product beschikbaar
ter vervanging en / of herstel van het door
Vitrulan gefabriceerde product. Het vervangende product wordt op de applicatielocatie geleverd. Vitrulan Textile Glass GmbH
is niet aansprakelijk voor overige herstelkosten (zoals applicatiekosten, kosten
voor vervanging / herstel van de dragende
constructie) en gevolgschade.
5. De wettelijke vastgelegde rechten van de
eindgebruiker tegenover de contractpartner
(nakomen van verplichtingen achteraf, terugtreding of prijsverlaging, schadevergoeding)
worden door deze garantie niet beperkt.
04/17

2. Vitrulan Textile Glass GmbH kan op grond
van deze garantie uitsluitend aansprakelijk
worden gesteld wanneer het garantiegeval
schriftelijk aan ons wordt gemeld en
wanneer Vitrulan Textile Glass GmbH binnen
3 weken na deze schriftelijke melding de
gelegenheid krijgt tot bezichtiging en beoordeling van de schade op locatie.

3. Deze garantie geldt uitsluitend voor het
materiaal. Vitrulan Textile Glass GmbH kan
op grond van deze garantie niet aansprakelijk worden gesteld wanneer niet kan worden
aangetoond dat de gebreken aan het
product het gevolg zijn van gebreken tijdens
de fabricage of dat de gegarandeerde eigenschappen tijdens de garantieperiode van 30
jaar verloren zijn gegaan. Vitrulan Textile
Glass GmbH is op grond van deze garantie
niet aansprakelijk voor gebreken aan het
product die het gevolg zijn van montage
van het product die niet conform de
voorschriften van de fabrikant is uitgevoerd,
planningsfouten, gebreken aan de resp.
dragende constructie, bouwtechnische
omstandigheden op de locatie of een
door de verzekering van het gebouw
volgens de geldende algemene opstalverzekeringen gedekt risico zoals brand,
blikseminslag, waterschade, explosie,
implosie, storm (volgens bepalingen van de
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