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Skladno z naslednjimi omejitvami in pogoji je za obdobje 10 let od datuma dobave 

zajamčeno, da se v urbanih okoljih/okoljih lahke industrije in podeželskih okoljih (C3) na 

višinah, nižjih od 900 m, in severnih zemljepisnih širinah 42° ali več, preboj jeklene 

podpore in odstopanje premaza ne pojavita. 

Za obdobje 7 let od datuma dobave je zajamčeno, da sprememba barve ne bo presegla 

∆E 8 in da izguba sijaja ne bo višja od 85 %. 

Priporočeno je, da vnaprej preverite okolje namestitve, saj so zgoraj navedeni pogoji 

splošni in se lahko spreminjajo glede na posamičen primer. 

 
Garancija ne velja: 

 
 če je material naročen brez zaščitne folije; 

 kadar zunanja izpostavljenost in skladiščenje otežita običajni pretok vode zaradi 

konstrukcijskih pogojev ali naključnih vzrokov; 

 v primeru nepredvidljivih dogodkov (potresov, cunamijev, ekstremnih meteoroloških 

pojavov); 

 kadar so nepravilnosti posledica nepravilne montaže ali pomanjkljive odstranitve 

drobcev in prahu med namestitvijo in pritrjevanjem; 

 v primeru neustreznega ali nepravilnega vzdrževanja; 



 

 

 
 
 
 

 

 pri napravah z nagibom, enakim ali manjšim od 7 % (10 % za plošče, obložene s paneli 

Coppo, ali valovite panele Coppo); 

 pri poškodbah izdelkov zaradi izpostavljenosti erozivnim peščenim viharjem; 

 če zunanjih površin naravno ne spira dež; 

 v primeru predelave plošč, ki ustvarjajo rezane robove ali luknje, razen odprtin za 
pritrditev; 

 če je material izpostavljen temperaturam nad 80 °C in relativni vlažnosti, višji od 80 %; 

 če izdelki niso uporabljeni skladno z navodili in s priporočili, prikazanimi v tehničnem 

priročniku in splošnih prodajnih pogojih. 

 
Predhodno premazani material, zaščiten z zaščitno folijo, je treba skladiščiti v zaprtih 

prostorih in zaščititi pred vlago in sončno svetlobo, skladiščenje pa ne sme presegati 90 

dni. 

Pri vseh drugih pogojih shranjevanja ali če so plošče že nameščene, je treba zaščitno folijo 

predhodno odstraniti najpozneje v 30 dneh. 

 
Omejitev izdaje nadomestila 

Če se dokaže, da je za škodo odgovorna družba Marcegaglia, se garancija uporablja na 
naslednji način: 

● Družba Marcegaglia vse do prve polovice garancijskega obdobja odobri 

nadomestilo, ki je manjše ali enako razliki v ceni predhodno premazanega in pocinkanega 

izdelka. 

● V drugi polovici garancijskega obdobja, družba Marcegaglia Buildtech opredeli 

svojo odgovornost za izdajo nadomestila škode glede na posamičen primer, odvisno od 

pogojev za uporabo izdelka. 

Pri različnih pogojih skladiščenja ali v primeru že nameščenih plošč, je treba zaščitno folijo 

odstraniti v 30 dneh. 

 
Družba Marcegaglia Buildtech opozarja, da je treba družbo pisno obvestiti najpozneje v 15 

dneh od datuma dobave, če je imel dobavljeni material kakršno koli napako. 
 
 
 


