Doporučení:
ÚDRŽBA
1. Vrchní vrstva vystavena běžným klimatickým podmínkám během delšího období (upřesňují
reklamační podmínky) nemění svůj vzhled. Pod podmínkou, že bude zajištěno udržování krytiny v
dobrém stavu pravidelným mytím, nedojde ke kontaktu krytiny s materiály způsobujícími korozi, či
velmi silnému znečištění krytiny
2. V tomto období se na krytině neobjeví žádné změny, může nastat jedině změna vnějšího vzhledu,
např. zmatnění způsobující pomalou změnu lesku a barvy.
3. Náhlé změny kvality krytiny mohou vzniknout v případě, že byla krytina vystavena těžkým, drsným
odmínkám, jako například silné UV záření, škodlivé emise a kouř, nebo znečištění, které nesmyje déšť.
4.Dbajte na to, aby nářadí, které používáte při montáži krytiny bylo s dobrém technickém stavu a
vžádném případě poškozování krytinu.
5. Po ukončení montážních prací je důležité zkontrolovat, zda není krytina někde poškozená, odstranit
všechny piliny, nýty, šrouby a jiný stavební odpad. Řezné hrany (i ty z výroby) i všechna poškozená místa
je třeba správně ošetřit. Na tato místa se nevztahuje záruka.
6. Je vhodné pravidelně kontrolovat krytinu av případě potřeby, z důvodu udržení jí v dobrém stavu,
mýt ji minimálně jednou ročně (hlavně části, které neumyje déšť). V případě potřeby je nutná odborná
konzervace krytiny. Kupující je povinen doložit odbornou údržbu krytiny.
7. Na mytí a údržbu používejte prostředky na to určeny. Vždy je nutno odstranit listí, trávu, hlínu a jiné
předměty.
8. Je třeba čistit místa, ve kterých se hromadí špína a které neumyje déšť.
9. Je nutné pravidelně kontrolovat a ihned ošetřit případné poškození povrchu, které mohou způsobit
rychlejší korozi a rozsáhlé poškození krytiny
10. Všechny řezné hrany je nutné správně ošetřit.
11. Při montáži krytiny dbejte na to, abyste co nejméně chodili po připevněných kusech. Je zde riziko
poškození laku.
12. V případě, že je třeba chodit po hotové střeše, snažte se stoupat na dolní vlnu, abyste zamezili
poškození plechu. Dávejte také pozor na to, zda v podrážce bot nemáte kovové piliny, které vznikly
při stříhání plechu. Mohly by poškodit vrchní lak krytiny. Na takové poškození se záruka nevztahuje.
Doporučujeme používat boty s měkkými podrážkami. Nedodržování těchto pokynů může způsobit
prodloužení řešení reklamace, případně její úplné zamítnutí.
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