
 

  

 

 

TECNOCOAT P-2049 čistá polyurea 

 

ZÁRUČNÍ LIST 
 
TECNOPOL SISTEMAS, S.L., se sídlem v Parets del Vallès, c/ Premsa, 5 Polígono 
Industrial Z, vystavuje tento ZÁRUČNÍ LIST k dodávce produktu: SYSTÉM TECNOCOAT P-
2049LV čistá polyurea. 
 

 
VŠEOBECNÉ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY  
 1.- Bude mít platnost DESET LET počínaje datem aplikace kompletního systému s 
ochranou proti ultrafialovému záření, který zahrnuje tyto produkty: 
TECNOCOAT P-2049 + TECNOTOP 2C barevný. Aplikace impregnace předcházející těmto 
produktům se bude hodnotit v závislosti na typu podkladu nebo jiných podmiňujících 
faktorech. 
1b.- Bude mít platnost PĚT LET od data aplikace kompletního systému bez ochrany proti 
ultrafialovému záření: TECNOCOAT P-2049. Aplikace impregnace předcházející těmto 
produktům se bude hodnotit v závislosti na typu podkladu nebo jiných podmiňujících 
faktorech. 
 
 2.- Tato záruka jakosti produktu TECNOCOAT P-2049LV se vztahuje pouze na tento 
výrobek a tudíž nejsou odpovědností TECNOPOL SISTEMAS S.L. závady vzniklé 
v důsledku chybné aplikace polyuretanové pěny, které může být aplikována předem v dolní 
vrstvě. ( například zvedání lamel v důsledku vnitřního pnutí pěny, jamek, bublin nebo 
natažení vzniklé smrštěním pěny) 
 
 3.- Závadu je nutné oznámit písemně a tak, aby TECNOPOL SISTEMAS, S.L., mohla 
zaznamenat anomálii zjištěnou na materiálu, v neprodloužitelné lhůtě DESETI DNÍ od data 
zjištění této anomálie.  
 
 4.- Záruka pozbývá platnosti, pokud beneficient nebude mít řádně uhrazenou platbu 
technikovi instalace a zároveň technik instalace vůči TECNOPOL SISTEMAS, S.L.  
 
 5.- Pokud dopravu zajišťovala TECNOPOL SISTEMAS S.L., podnik pověřený aplikací 
nebo příjemce materiálu musí informovat okamžitě (v okamžiku vyložení) o jakékoliv 
anomálii, závadě nebo poškození, které bude zjištěno při kontrole materiálu při vyložení. 
Pokud bude zjištěna některá z těchto položek, musí se písemně informovat TECNOPOL 
SISTEMAS S.L. s přiložením fotografického materiálu a zároveň provést písemný záznam do 
dodací knihy produktu u podniku odpovědného za dopravu. 
 6.-TECNOPOL SISTEMAS S.L., si vyhrazuje právo ověřit pomocí chemických nebo 
jiných testů jakýkoliv reklamovaný materiál  
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ve špatném stavu. Proto se v tomto případě požaduje, aby podnik pověřený aplikací nebo 

přebírající materiál vzhledem k situaci uschoval malý vzorek pro tyto účely. 

 
7. V případě, že dojde k neshodám ohledně motivů a původu anomálií zjištěných na 
materiálu, obě strany se zavazují vyřešit přátelsky jakoukoliv neshodu ohledně této smlouvy. 
V případě, že nebude přátelská dohoda možná a bude nutné předat spor soudu, obě strany 
souhlasí, že se podrobí rozhodnutí kompetentního soudu. 
 

VYLOUČENÁ RIZIKA 
Tento záruční list pozbývá platnosti, pokud: 

 zboží bude poškozeno špatným používáním (viz podmínky aplikace, skladování na 
technických a bezpečnostních listech každého produktu), skrytým vadám stavby 
nebo  
 

 dopravou (viz přepravní podmínky v předchozím bodě) 

 .- pokud nebyla provedena zkouška vodotěsnosti ze strany činitelů zasahujících do 
stavebního procesu (stavební dozor, hlavní stavitel, podnik pověřený aplikací) 
 

  pokud po provedení zkoušky vodotěsnosti nebyla výsledná zpráva příznivá  
 

  kvůli rizikům katastrof mimo vliv TECNOPOL SISTEMAS S.L. 
 

  kvůli aplikacím provedeným bez schválení parametrů podkladu a nebo prostředí ze 
strany podniku pověřeného aplikací v poměru k požadavkům systému produktů 
 

  obecně pokud dojde k opominutí specifikací na technických listech použitých 
produktů  
 

  závadě některého našeho materiálu, k níž dojde z důvodu neslučitelnosti s některým 
jiným materiálem použitým při práci, ale nedodaným TECNOPOL SISTEMAS S.L. 
 

 z příčin vyšší moci 

 pokud s materiálem, na který se vztahuje tento ZÁRUČNÍ LIST, bylo manipulováno 
bez souhlasu VÝROBCE před nebo po aplikaci  
 

 Na potvrzení výše uvedeného pro vhodné účely se vystavuje tento ZÁRUČNÍ LIST. 
 

 
TECNOPOL SISTEMAS S.L. 
Datum vydání: 10/12/2014 


