
  

  

 شرايط گارانتي

 20 منهاي دماي و رطوبت آفتاب، نور تابش مرور، و عبور كاركرد، عادي شرايط در را خود چوب پالست محصوالت   شركت داياكس 
ساله از تاريخ خريد بر اساس شرايط زير  5 براي يك دوره، تجاري و تفريحي درجه سانتيگراد در اماكن مسكوني 50 مثبت تا درجه

 :ضمانت مي نمايد

 : شكل تغيير

 متر ميلي  1.5در برابر تغيير شكل مانند كج شدن يا تابيدگي و ترك و تراشه مقاوم است و انبساط و انقباض تا ميزان  داياكسمحصوالت 
 .است طبيعي امري طول، متر 1 هر در

 : جذب آب

، ساعت غوطه وري كامل) 24(در آبدرصد وزن خود به صورت غوطه وري  3تا  1.3اين محصول در برابر جذب آب مقاوم بوده و حداكثر 
 شيبشرايط جذب رطوبت خواهد داشت. برف و يخ حاصل از بارش حداكثر بايد بعد از يك روز از روي سطح پروفيل ها جمع آوري گردند. 

حل و از جمع شدن آب در م باشد كه آب را به سمت محل تخليه هدايت كند گونه ايمحل نصب شده بايد بندي، زهكشي و شاسي كشي 
 نصب و زير پروفيل ها جلوگيري شود، در غير اين صورت پروفيل ها از پوشش گارانتي خارج خواهند شد.

 : رنگ پريدگي

اين محصول در برابر رنگ پريدگي مقاومت نسبي داشته و در شرايط عادي آب و هوايي و ميزان روشنايي عادي نور خورشيد نبايد بيشتر از 
ند. اين بدان معني است كه رنگ پريدگي با چشم غير مسلح نيز قابل تشخيص است. الزم به ذكر است كه رنگ پريدگي پيدا ك ΔE واحد 5

 .هيچ ماده و محصولي در برابر اشعه ماوراء بنفش خورشيد در برابر رنگ پريدگي در زمان تابش مستقيم و بي وقفه نور آن مقاوم نمي باشد

 :لك، قارچ، كپك

ها و نوشيدني هاي مايع معمولي و بدون انواع روغن و چربي مانند انواع چاي، كچاپ و آب ميوه ها مقاومت اين محصول در برابر خوردني 
 شرطي به كرد پاك نرم برس كمك با رختشويي پودر مانند ماليم و شوينده مواد يا و صابون و   مي كند و مي توان اين لكه ها را توسط آب

 .باشد نگذشته آن شدن دار لكه از روز سه از كمتر كه

يا قليايي قوي مي باشند اين  قوي بايد توجه داشت استفاده از موادي كه از دسته حالل ها يا پاك كننده هاي قوي بوده يا از نوع اسيدي
 .محصول را از پوشش گارانتي خارج مي كند

ناشي از گرده افشاني گلها، ميسليوم و  اثر كپك ها و قارچ ها كه بر روي سطح بيروني اين محصول در رطوبت هاي شديد رشد مي كنند
هاگ قارچ ها و گرد و غباري مي باشد كه بصورت سطحي بوده و بايد به طور دائمي ظرف هر هفته پاك شوند، در غير اين صورت اين 

  .محصول را از گارانتي خارج مي كند

  

 



 :مواردي كه تحت پوشش گارانتي قرار نمي گيرند

  درجه سانتيگراد ) كه باعث رنگ پريدگي و يا آسيب سطحي و سوختگي  110با اجسام داغ ( باالي تماس مستقيم يا غير مستقيم
 .موضعي پروفيل شود، محصوالت نصب شده و آسيب ديده را از پوشش گارانتي خارج مي كند

 .تماس مستقيم با آتش و يا افروختن آتش در نزديكي پروفيل هاي داياكس 
  يا پارو كردن برف با پارو يا بيل هاي  چوب پالست مانند كاردك يا تيغ و . . . جهت تميز كردن سطحهرگز از فلز و يا وسايل تيز

گر سطح رويي محصول بدين سان آسيب ببيند شامل ا نگردد، استفاده برساند، آسيب   نامناسب و غير استاندارد كه به محصوالت
 .اين گارانتي نخواهد بود

  و كيلرها، پلي استرها و غيره كه بدون تاييد شركت روي محصول به كار رود، گارانتي را رنگ يا ديگر مواد پوشاننده، انواع سيلرها
 .از درجه اعتبار ساقط مي كند

  هرگونه تماس مستقيم با خاك، زمين، آب و مناطق مرطوب دائمي، در اثر نصب غلط كه تهويه هوا نداشته باشد، گارانتي را از
 .درجه اعتبار ساقط خواهد كرد

 دن برف بر روي كفپوش هاي فضاي باز در صورت پارو نشدن كه موجب يخ زدگي سطح زيرين و تخريب اتصاالت شود باقي مان
 .گارانتي را از درجه اعتبار ساقط مي نمايد

 : را از پوشش گارانتي خارج مي كنندداياكس چوب پالست    ديگر مواردي كه محصوالت

  ،مخصوصا درزها، شيارها، شكافها و رعايت ساير دستورالعمل ها، نصب نادرست محصول و يا كوتاهي در پيروي از راهنماي نصب
دريافت  داياكس  نصب را از شركت تاييديه پروفيل نصب بعداز حتماً  دليل همين به از جمله اصول نصب زيرسازي توسط خريدار.

 .بهره مند شويد و از نصب صحيح آن اطمينان حاصل نماييد داياكس  نماييد تا از گارانتي شركت
 كاربرد محصول در شرايط غير عادي كاركرد هاي معمول يا در محل هايي كه داياكس آن را پيشنهاد نمي نمايد. 
 تغيير مكان، انحراف يا رانش زميني كه زيرسازي و محصول مورد نظر در آن يا بر روي آن به كار رفته يا نصب شده است. 
 صاعقه، آلودگي هوا، باران اسيدي و . . . كه باعث تخريب محصوالت هر حادثه غير متقربه اي مانند سيل، زمين لرزه، طوفان ،

 .داياكس گردند
 حمل نادرست، انبار كردن نادرست، غفلت يا سوء استفاده از محصول توسط خريدار، حمل كننده و شخص ثالث. 
 عدم تردد وسايل نقليه سبك و سنگين بر روي پروفيل ها 
 صب شده باشد و دسترسي به شستشو و نظافت نداشته باشد، در صورت آسيب ديدگي محل هايي كه محصوالت داياكس در آن ن

 .تحت پوشش گارانتي قرار نمي گيرد

 : مطالبه گارانتي

  آسيب ديده با پروفيل هاي جديد مي باشد و شامل پرداخت وجه نمي باشد چوب پالست هايمطالبه گرانتي شامل تعويض 
 نصب به عهده شركت داياكس مي باشدجديد و هزينه هاي  چوب پالست هزينه هاي پروفيل هاي 
  .احتمال اختالف رنگ بين پروفيل هاي جديد و نصب شده وجود خواهد داشت كه مربوط به گذر زمان مي باشد 
  براي تهيه گزارش، ابتدا مشتري يا فروشنده با شرط معتبر بودن شرايط گارانتي، توضيح و عكس هايي از تاثيرات محيطي روي

 .ارسال كند   را به آدرس شركتداياكس ي يا لكه دار شدن با در نظر گرفتن شرايط ذكر شده توسط محصول و داليل خراب

   

  

  



 خريدار گرامي

حقوق بايسته ي شما همواره محفوظ است و طبق قوانين نيز مي توانيد از آنها استفاده كنيد. هيچ شخص و يا نهاد ديگري بغير از داياكس 
مجاز به ارايه ي محصوالت داياكس نيست و داياكس در برابر محصوالت غير اصل هيچگونه مسئوليتي ندارد. اين گارانتي تنها در صورتي 

، ترانس و ساير ملحقات نصب LEDامضا شده باشد. عالوه بر اين، اين گارانتي شامل چراغ،  داياكساست كه توسط خريدار و داراي اعتبار 
 .و زير سازي هايي كه از محصوالت ما ساخته نشده است، نمي باشد

 

  

  

  


