
  

Garantie Acrylaat massieve vlakke platen

Deze garantieverklaring heeft betrekking op massieve vlakke platen, vervaardigd uit Acrylaat. 

Acrylaat massieve vlakke platen worden aan de koper gegarandeerd voor een termijn van 10 jaar na 
aflevering, waarbij de navolgende voorwaarden en specificaties gelden:

A. Lichttransmissie: Tijdens de duur van de garantieperiode behouden de platen een hoge en 
blijvende graad van lichttransmissie. Atlas Acomfa bv garandeert een lichtverlies niet groter dan 
10% in vergelijking met de oorspronkelijke waarde gemeten in overeenstemming met de norm 
ASTM D-1003-77. Dit betreft uitsluitend lichtverlies veroorzaakt door direct zonlicht.

B. Vergeling: Voor de acrylaat platen zal de vergelingsgraad tijdens de garantieperiode in 
vergelijking met de oorspronkelijke waarde, gemeten in overeenstemming met de norm ASTM D-
313-05 niet groter dan 10 DELTA voor glasheldere platen en 15 DELTA voor opaal en gekleurde 
platen zijn. Dit betreft uitsluitend vergeling veroorzaakt door direct zonlicht.

C. Mechanische eigenschappen: Acrylaat massieve vlakke platen met tweezijdige UV- 
bescherming zullen onder normale weersomstandigheden in Noord-West Europa en bij regulier 
onderhoud over een periode van 10 jaar hun mechanische eigenschappen niet verliezen, met 
uitsluitsel van abnormale weersomstandigheden, verkeerde installatie, nalatig onderhoud, 
verkeerd gebruik en overmacht.

D. Onderhoud: Het oppervlak van de acrylaat massieve vlakke plaat zal regelmatig onderhouden 
dienen te worden om gedurende de levensduur een goede conditie van oppervlak, 
lichttransmissie en waterdichtheid te kunnen waarborgen.

C. Weerstand tegen de gevolgen van hagel: Atlas Acomfa bv garandeert dat de acrylaat massieve 
vlakke platen tijdens de garantieperiode ongevoelig zijn voor hagelschade. Onder “hagelschade” 
wordt verstaan dat de platen tonen een gelijkmatige verspreide door hagel veroorzaakte gaten 
of barsten vertonen. De hagelstenen zijn niet groter dan 25mm in doorsnee en snelheid van 
impact is niet groter dan 20 m/s.
De garantie is gekoppeld aan de uitvoering van een simulatietest op de platen in kwestie in 
overeenstemming met de norm ASTM D-5628-95-F. Mochten de platen door die test niet worden
beschadigd, dan wordt de claim verworpen.

D. Beperkingen: Atlas Acomfa bv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van 
vandalisme, brand, natuurrampen, verkeerde opslag of installatie, installatie in ondeugdelijke of 
ongeschikte constructies of onjuiste condities, alsmede voor gevolgschade. 

E. Toepassing: Indien blijkt dat massieve acrylaat platen niet aan de in deze garantie 
omschreven eigenschappen voldoen, zal Atlas Acomfa bv aan de koper  
ėėnhonderdentwintigste deel van de aankoopprijs vergoeden voor iedere niet verstreken maand 
van de 10 jaarlijkse garantieperiode. Indien dit blijkt binnen een periode van 24 maanden na 
aankoop, zal Atlas Acomfa bv, naar haar keuze, hetzij kosteloos nieuw materiaal leveren, hetzij 
100% van de oorspronkelijk betaalde aankoopprijs vergoeden. De gehele vergoeding zal nooit 
hoger zijn dan de aankoopprijs van de geclaimde artikelen. Extra kosten zoals vervoer, 
(de)montage of kosten van gelijke aard zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

WAARSCHUWING!! Acrylaat massieve vlakke platen kunnen onder geen enkele omstandigheid gebruikt 
worden als begaanbaar oppervlak. Het plaatsen van zware gewichten is niet toegestaan.
Voor (letsel-) schade als gevolg van het betreden van acrylaat massieve vlakke platen of het plaatsen 
van gewicht op acrylaat massieve vlakke platen aanvaardt Atlas Acomfa bv geen enkele 
aansprakelijkheid in welke vorm dan ook.

Op de leveranties van acrylaat massieve vlakke platen zijn de Algemene Verkoop voorwaarden van ATLAS ACOMFA bv gedeponeerd bij de 
Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 28070057 van toepassing. In geval van enige tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van
garantie en de Algemene Verkoopvoorwaarden prevaleren de voorwaarden van garantie.
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