P.W. „BUD-MASZ" MACIEJ STACHLEWSKI
ul. 3 Maja 37
95-083 Lutomiersk
tel.: (0-43) 67-76-417 fax: (0-43) 677-64-15

GWARANCJA
na aluminiowe panele BUDAN H500 mające zastosowanie w budownictwie drogowym,
kolejowym i przemysłowym.
Producent
Firma P. W. „BUD-MASZ" MACIEJ STACHLEWSKI

udziela 5 letniej gwarancji
Producent gwarantuje, że panele zachowają stałość
parametrów akustycznych i antykorozyjnych.
Gwarancja obowiązuje na terytorium Polski oraz krajów
o zbliżonych warunkach klimatycznych i obejmuje panele
użytkowanie w normalnych warunkach środowiska.
Gwarancja obejmuje panele zamontowane jest zgodnie
z obowiązującymi instrukcjami, polskimi normami i sztuką
budowlaną oraz zgodnie z zarządzeniami i wytycznymi
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
Gwarancja obowiązuje, gdy panele są montowane
przez fachowców za pomocą odpowiednich narzędzi oraz
elementów mocujących w odpowiedni sposób
Gwarancja obowiązuje, gdy panele są konserwowane w
sposób zgodny z instrukcją użytkowania , a nagromadzone w nich
zanieczyszczenie oraz osady są właściwie usuwane i zmywane.
Gwarancja nie obejmuje powłok lakierniczych paneli
poddanych procesowi „piaskowania" przez pył, piasek i kamienie,
sól oraz paneli uszkodzonych mechanicznie np: ciętych, giętych ,
przewierconych, przy czym producent dalej gwarantuje stałość
parametrów akustycznych i antykorozyjnych.

Gwarancja nakazuje zgłoszenie w formie pisemnej
usterek w terminie 14 dni roboczych od daty ujawnienia usterki
lecz nie później niż 3 miesiące od daty jej powstania.
Gwarancja nakazuje w przypadku gdy panele
zabezpieczone są powłokami antygraffiti usuniecie graffiti, w
terminie nie dłuższym niż 30 dni od powstania graffiti, przy użyciu
właściwych środków zgodnie z zaleceniami producenta.
Gwarancja nakazuje w przypadku gdy panele
zabezpieczone są powłokami antygraffiti do stosowania środków
usuwających graffiti zgodnie z instrukcją użytkowania.
W przypadku gdy panele zabezpieczone są powłokami antygraffiti
gwarancja na powłokę lakierniczą wygasa po 10-krotnym
usunięciu graffiti, przy czym producent dalej gwarantuje stałość
parametrów akustycznych i antykorozyjnych. W celu ponownego
zabezpieczenia paneli przed graffiti należy je pokryć nową
warstwą bezbarwnego preparatu antygraffiti.

Zapewniamy, iż po spełnieniu wszystkich powyższych warunków, panel BUDAN H500 będzie służył dłużej niż okres gwarancji
Niezbędnym warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest okazanie faktury zakupu wraz z niniejszą gwarancją co pozwoli na
identyfikację danej partii towaru. Reklamację należy złożyć u bezpośredniego dostawcy paneli, który przekaże ja
następnie do firmy „BUD-MASZ”. W przypadku uznanej reklamacji zakres odpowiedzialności firmy BUD-MASZ
ograniczony jest wyłącznie do kosztów uszkodzonych materiałów oraz robocizny, poniesionych w celu naprawienia
powstałych uszkodzeń. Odpowiedzialność firmy BUDMASZ ograniczona jest do wysokości kwoty faktury sprzedaży
pomniejszonej o amortyzacje w wysokości 7% rocznie. BUD-MASZ ma prawo swobodnego wyboru załatwienia
reklamacji. Firma nie jest odpowiedzialna za straty bezpośrednie i pośrednie powstałe na skutek uszkodzeń, których
dotyczy gwarancja.
Zapoznałem się z instrukcją użytkowania
gwarancji:

i akceptuję warunki

NUMER

(faktury, dokumentu WZ lub Umowy)
SPRZEDAWCA

P.W. „BUD-MASZ" MACIEJ
STACHLEWSKI
ul. 3 Maja 37
95-083 Lutomiersk
tel.: (0-43) 67-76-417 fax: (0-43)
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Data i podpis
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INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
aluminiowych paneli BUDAN H500 mających zastosowanie w budownictwie drogowym,
kolejowym i przemysłowym
Panele BUDAN H500 zostały zaprojektowane tak by obok
spełnienia swojej podstawowej funkcji, zabezpieczeniem
środowiska naturalnego przed hałasem, spełniać również walory
estetyczne. By panele BUDAN H500 służyły Państwu jak
najdłużej bezwzględnie należy przestrzegać poniższej instrukcji
użytkowania.
Składowanie i montaż:
Panele nie mogą być składowane w miejscach
narażonych na oddziaływanie silnych związków chemicznych, w
środowisku szczególnie agresywnym, sprzyjającym powstaniu
korozji, sól, chemikalia wykorzystywane do utrzymywania
nawierzchni dróg w okresie zimowym, dym, pył cementowy lub
odchody zwierzęce oddziałujące na powierzchnię oraz w
kontakcie bezpośrednim z mokrym drewnem, lub ziemią. W
przypadku gdy panele montowane są w terminie późniejszym niż
30 dni od daty produkcji należy usunąć z nich folię
zabezpieczającą panele w transporcie.
Montaż paneli .zgodnie z obowiązującymi instrukcjami,
polskimi normami i sztuką budowlaną oraz zgodnie z
zarządzeniami i wytycznymi Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad powinien odbyć się najpóźniej do 180 dni
od daty dostarczenia.
Podczas montażu paneli nie należy stosować narzędzi
mogących uszkodzić powłokę lakierniczą, bezwzględnie zabrania
się uderzania w panele i spuszczania ich z dużej wysokości.
Panele podczas montażu należy delikatnie wsuwać pomiędzy
półki słupków konstrukcyjnych.
Podczas montażu nie wolno paneli ciąć przewiercać,
rozbierać, roznitowywać.
W przypadku paneli montowanych blisko skrajni jezdni
zaleca się ułożenie warstwy papy bitumicznej lub uszczelki
gumowej pomiędzy betonową belką podwalinową a najniżej
położonym panelem w celu wyeliminowania tarć powierzchni
panela i betonu spowodowanych wibracjami.

Konserwacja i sprawdzanie stanu technicznego:
W celu zachowania gwarancji nakazuje się kwartalne
oględziny paneli. W przypadku wystąpienia punktowych zmian za
powłoce lakierniczej należy zabezpieczyć miejsca poprzez
oczyszczenie powierzchni i dokonanie niezbędnych zaprawek
przy użyciu lakieru poliuretanowego.
W celu zachowania gwarancji nakazuje się co pół roku
mycie i oczyszczanie panelu za pomocą łagodnych i ulegających
biodegradacji detergentów np. (roztwór wody z płynem typu
„Ludwik"). Mycie powinno odbywać się przy pomocy miękkich
szczotek, gąbek lub pod niewielkim ciśnieniem. Niezbędnej jest
mycie paneli po sezonie zimowym gdy temperatura powietrza na
stałe wzrasta powyŜej 10 °C (najczęściej okres marzec-kwiecień)
W przypadku powłok antygraffiti usunięcie graffiti
następuję przy użyciu odpowiednich środków (patrz tabela) za
pomocą miękkich tkanin lub polerki lakierniczej. Usunięcie graffiti
powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty
powstania. Przed usunięciem graffiti panel należy dokładnie
oczyścić za pomocą łagodnych i biodegradowalnych detergentów.

TYP

Środek czyszczący

Farba w sprayu

A,C,D

Marker rozcieńczany wodą

O

Marker trwały

A,B,C,D,E

Szminka

O

Pasta do butów

O

Klucz:
A

90% alkohol (denaturat)

B

1:1 mieszanka denaturatu i detergentu

C

Aceton

D

Trichloroetylen

E

Tetrachloroetan

O

Przetarcie tkaniną

Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera ogólne informację o panelach BUDAN H500. Wszystkie prace związane z montażem i
konserwacją paneli BUDAN powinny być przeprowadzane przez osoby posiadające wystarczającą wiedzę i umiejętności w
zakresie budowy i eksploatacji aluminiowych ekranów akustycznych.
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