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AKYVER® 
SUN Type________________________________  Záručný list 
 

KAYSERSBERG PACKING garantuje životnosť fyzikálnych vlastností materiálu 
AKYVER® SUN Type od 5mm hrúbky a vyššie po dobu 10 rokov, ako je popísané 
v odseku 1 tohto dokumentu a po dobu 5 rokov odolnosti proti poškodeniu 
krupobitím, ako je popísané v odseku 2. 
 

Definovanie záruky (garancie) 
 

1/ Fyzikálne vlastnosti materiálu 
 

-  Optické vlastnosti 
Strata priepustnosti svetla s ohľadom na počiatočné hodnoty je menšia ako 
6% po 10-tich rokoch. Koeficient priepustnosti je meraný podľa štandardu DIN 
5036 alebo ASTM D 1003-61. Rast indexu žltnutia priesvitných dosiek 
s ohľadom na počiatočné hodnoty je max. 10% za 10 rokov. Index žltnutia je 
meraný podľa štandardu DIN 6167 alebo ASTM 1925-70. 
- Mechanické vlastnosti 
Materiál z ktorého sú vyrábané dosky AKYVER® SUN Type má modul 
pružnosti E˃ = 2100 N/mm2 podľa štandardu DIN 53457 minimálne po dobu 
10-tich rokov.Materiál z ktorého sú vyrábané dosky AKYVER® SUN Type, má 
pevnosť v ťahu σs˃ = 55N/mm2  podľa štandardu DIN 53455 
 

Optické a mechanické vlastnosti sú merané na čistých, nepoškrabaných 
a nepoškodených doskách. Optické meranie sa vykonáva kolmo na plochu 
dosiek. Mechanické vlastnosti sú merané na vzorke odobratej z vonkajšej 
vrstvy dosiek.Meranie sa vykonáva na doskách uskladnených v normálnej 

atmosfére (23⁰C a 50% vlhkosti vzduchu) 
 

 2/ Odolnosť krupobitím 
 

- Dosky AKYVER® SUN Type podliehajú garancii (s výnimkou prípadov 
živelnej pohromy) po dobu 5 rokov proti poškodeniu krupobitím na základe 
testu rozbitia vykonaného na poškodených doskách. Test sa vykonáva na 
vonkajšej vrstve poškodenej najmenej jedným prierazom, keď sa tromi rozptýlenými 

údermi 5, 6 joulov vykonáva test podľa štandardu SN 564280, odsek 46 test 9 (1996) 
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Podmienky pre uplatnenie záruky: 
 
- Záruka sa vzťahuje len na dosky s obchodnou značkou AKYVER® SUN Type s UV 
ochranou. Strana s UV ochranou bude identifikovaná (označená). Strana s UV 
ochranou musí smerovať do vonkajška. Jedine táto strana môže byť vystavená 
slnečnému žiareniu a vplyvu poveternostných podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na 
vopred opísané dosky, ktoré boli použité v súlade s technickým a montážnym 
odporúčaním. 
Záruka sa nevzťahuje na dosky, ktoré boli vystavené škodlivým vplyvom chemických 
substancií, tepelnému tvarovaniu, nesprávne namontované, alebo nesprávne 
utesnené, alebo boli ohnuté viac ako je doporučený maximálny rádius. 
Maximálny index žltnutia platí pre číre transparentné dosky. 
- Hodnoty uvedené v kapitole „Definovanie záruky“ platí iba pre skutočné vlastnosti 
dosiek a charakter materiálu bez ohľadu na rozmerovú rozťažnosť dosiek, ktorá sa 
mení vplyvom klimatických podmienok. 
- Záruka platí pre všetky krajiny: Švajčiarsko, Rakúsko, Nórsko, Švédsko, Fínsko, 
Island, Poľsko, Česká republika , Slovensko a ďalšie krajiny s písomným súhlasom 
KAYSERSBERG PACKING 
- Záruka je limitovaná výmenou dosiek bez nároku na úhradu nákladov za montáž 
a na základe nasledujúcich podmienok: 
 

10 rokov záruka na fyzikálne vlastnosti materiálu definované v kapitole 
„Definovanie záruky“ odsek 1/ 

 Záručná doba sa počíta od doby zakúpenia po dobu  10 rokov 
 Výmena bude vykonaná v rozsahu    100% 
 

5 rokov záruka na odolnosť krupobitím definovaná v kapitole „ Definovanie 
záruky“ odsek 2/ 
Záručná doba sa počíta od doby zakúpenia po dobu 5 rokov 
Výmena bude vykonaná v rozsahu    100% 
 

Ak z nejakého dôvodu KAYSERSBERG PACKING nie je schopný dodať 
dosky na výmenu zákazníkovi v primeranom čase, KAYSERSBERG 
PACKING si vyhradzuje možnosť vrátiť peniaze. 
 

- Doba záruky začína dňom dodania dosiek AKYVER® SUN Type zákazníkovi. 
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Podmienky pre uznanie záruky: 
 

- Pre uznanie záruky musí byť kontaktovaná firma KAYSERSBERG PACKING 
v dobe platnosti záruky, alebo ako náhle sú príznaky zjavné. 
 

- Pre uznanie záruky musí byť predložená faktúra a dodací list vrátane mena 
a adresy zákazníka. 
 

- Vzorka, na ktorej sú viditeľné príznaky pokiaľ možno minimálne o veľkosti formátu 
A3 so sériovým číslom výrobcu, ktorá je na kraji dosiek. Ak sa doska so sériovým 
číslom nedá vyrezať, je nutné číslo odpísať a poslať spoločne s potrebnou 
dokumentáciou. 
 

Dodatočné podmienky: 
 

- Táto záruka sa neuplatňuje pre žiadosti opráv neodborne namontovaných dosiek 
alebo priamo či nepriamo mechanicky poškodených dosiek. 
- Touto zárukou sa KAYSERSBERG PACKING, ako výrobca zaväzuje k plnej 
zodpovednosti. 


