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Tööstuslikult värvitud
välisvoodrilaud
Garantii tingimused
1. Tööstuslikult värvitud välisvoodrilaua
tootmise tehnoloogia ja üldised garantii
tingimused
1.1. Toode

1.2. Üldised Garantii tingimused

•
•
•
•

• Katvad toonis 1 kiht krunti + 2 kihti pinnavärvi
Katvate värvitoonide korral kehtib garantii värvide
kombinatsiooni toimivusele 10 aastat 1–2 korruselistel hoonetel millel on olemas räästad

Liik – Kuusk (Picea Abies).
Profiili minimaalne paksus min 21 mm (actual).
Pinnatöötlus: saepind, peenrihveldatud, harjatud.
Puidu niiskus ennem töötlust max 18 ±2%.

• Lasuursed toonid 1 kiht krunti + 2 kihti pinnavärvi
Lasuursetel toonidel kehtib garantii 5 aastat,
1–2 korruselistel hoonetel millel on olemas räästad

2. Tehnilised tingimused. Erilised tingimused
ja piirangud. Raporteerimine.
2.1. Tehnilised tingimused
• Garantii kehtib ainult 1-2 korruselistele hoonetele
millel on olemas räästad.
• Minimaalne räästa laius seinast on 600 mm, minimaalne sokli kõrgus peab maapinnast olema kõrgemal, kui 500 mm.
• Soovituslikust madalama sokliga, lühema räästaga või kõrgema kui kahekorruselise hoone fassaadi eluiga on lühem ja see vajab tihedamat hoolt
(värvikihi hooldusvärvimist). Tuleb arvestada, et
sellist fassaadi käsitletakse äärmuslikes oludes
olevaks fassaadiks ja tööstuslikult värvitud voodrialaua tootja ei saa vastutada paigaldatava fassaadi eluea eest.
• Paigaldus tuleb teha vastavalt juhistele. Täpsema
info saamiseks vaata „Välisvoodrilaud. Tööstuslikult värvitud välisvoodrilauad. Tellimine, Transport, Ladustamine, Paigaldus, Hooldusjuhendit.

Juhul, kui voodrilaua transpordil, ladustamisel,
paigaldusel või hooldusel on tehtud vigu, siis garantii ei kehti.
2.2. Erilised tingimused ja piirangud
Puidukoda OÜ ei vastuta järgnevatel oludel:
• Kaebused seotud hallitusseenega värvitud voodrilaual. Mustus koguneb ajapikku kõikidele värvitud pindadele, mis ühtlasi on substraat hallitusseene spooridele. Värvitud pindu tuleb materjali
omanikul mustuse kogunedes pesta.
• Välised tegurid, mis pole Puidukoda OÜ poolt
põhjustatud aga mille tulemusel on kahjustatud
värvitud pinda: mehhaanilised vigastused,valesti
tehtud hooldus või kasutus, hooletus, plahvatus,
ioniseeriv kiirgus, tulekahju, loodusõnnetused,
vandalism, vee kahjustused ja muud sarnased
juhtumid.
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• Vead, mis on tehtud materjali paigaldamisel.
• Vaigu eraldumine. Pinnale eritunud vaigul tuleks
lasta tahkeks muutuda ning kui vaigujooks on
peatunud ja vaik kivistunud, siis saab selle nailonist või naturaalse harjaga eemaldada. Vaigujäljed
saab lõplikult eemaldada metüülpiirituse ja lapiga. Seejärel tuleb teha koheselt värviparandused.
Vaigu eraldumine ekpluatatsiooniaja jooksul on
puitfassaadil loomulik nähtus ja ei kuulu defektide
hulka.
• Viimistletud pindadel on antud garantii tingimustes lubatud väikesed kahjustused (maksimum 5%
kogu ostetud pindalast), mille puhul garantii ei
kehti.
• Garantii ei kehti konstruktsioonidele, mis asuvad
mere vahetus läheduses (omavad kokkupuudet
soolase mereõhuga).

2.3. Raporteerimine
Lõppklient peab sooritama korra aastas voodrilaua
visuaalse ülevaatuse, mille käigus leitud defektid ja
vead tuleb parandada ning nendest tootjale teada
andma. Garantii ei kehti, kui klient pole täitnud kohustust saata iga aasta raporteid tootjale. Puidukoja garantiiga fassaadi kohta peab iga aastane raport
edastama järgnevat:
• Teostatud hooldus, pesu, kuupäevad
• Üldmulje (objekti tuleb jälgida kaugusest)
• Üksikud vead ja puudused kuni 5% kogu alast koos
piltidega.
• Probleemide mõõdud ja ajakava, mis kulus probleemsete piirkondade remondiks.

3. Reklamatsioonide käsitlus
Rahalisi reklamatsioone puudutavad nõuded tuleb
esitada kirjalikult 14 päeva jooksul. 14 päeva hakkab
kehtima alates päevast mil klient oleks pidanud viga

mõistlikult märkama. Tootja saab vastutada ainult
materjali maksumuse eest, mitte tööjõu ja muude
kulude eest.
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