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PROHLÁŠENÍ O ZÁRUČNÍCH PODMÍNKÁCH VÝROBKŮ KVK PARABIT
Prohlášení o záručních podmínkách doplňuje Všeobecné obchodní podmínky dodávek
asfaltových klasických pásů, SBS modifikovaných pásů KVK PARABIT a SBS
modifikovaných šindelů KERABIT platné od 1. března 2013 na dobu neurčitou.

Hydroizolační vrstva je plošný konstrukční prvek, který se na základě materiálových vlastností a
tvarového řešení podílí na odvedení vody, omezení či zastavení jejího šíření nebo na ochraně
jiných stavebních konstrukcí před působením vody, obvykle je součástí hydroizolační konstrukce.
Záruka se vztahuje na hydroizolační funkčnost klasických oxidovaných pásů, modifikovaných
asfaltových pásů KVK PARABIT, a.s. a modifikovaných asfaltových šindelů Kerabit.
Technické parametry asfaltových pásů a asfaltových šindelů jsou uvedeny v Technických listech ES Prohlášení o shodě (obsahující značku CE) u jednotlivých výrobků, v aktuálním znění na
www.kvkparabit.com. Záruční doba začíná dnem převzetí dodaného zboží kupujícím. Délka
záruční doby je pro jednotlivé skupiny výrobků uvedena v tabulce 1.
Tabulka 1:

Záruční doba výrobků KVK PARABIT

Název výrobku, název skupiny výrobků

záruční doba

Lehké pásy, pásy typu A a R, A330H, R330H, R13, R20, Expanzní pás a
Sanbit PV RJ

2 roky

Klasické oxidované asfaltové pásy typu Bitagit, Sklobit, Parabit V a Parabit G
a oxidované asfaltové pásy s AL vložkou Bitagit 40 a 35 AL+V60 mineral, a
Parabit AL+V S40 a S35

3 roky

Modifikované asfaltové pásy typu Elastodek a Sklodek standard a
modifikované asfaltové pásy s AL vložkou Paraelast AL+V S40 a S35

7 let

Modifikované asfaltové pásy typu Elastodek a Sklodek medium, Elastodek a
Sklodek special, pásy typu Paraelast mono, Paraelast Fix a Paraelast
ANTIFIRE

10 let

Modifikované asfaltové šindele Kerabit a podkladní asfaltový pás K-BASE

15 let

Reklamace výrobku musí být provedena písemně s uvedenými informacemi podle dokumentu
Formulář_reklamace_výrobku_KVK_PARABIT.docx a odeslána společnosti KVK PARABIT, a.s.
e-mailem: reklamace@kvkparabit.com, halfar@kvkparabit.com, petrova@kvkparabit.com, nebo
faxem: +420 499 847 516 a nebo poštou: KVK PARABIT, a.s., Nádražní 450, 542 24 Svoboda
nad Úpou.
Nakoupené zboží lze reklamovat pouze v případě předložení identifikačního lístku, který je vložen
v každé paletě u jednotlivých výrobků.
Záruka se nevztahuje na:
-

výrobky zpracované v rozporu s určenou oblastí použití nebo v rozporu s technologickými
předpisy výrobce, například viz. Technické listy - ES Prohlášení o shodě, Návod k použití, atd.
výrobky zpracované na nevhodných podkladech nebo v nevhodných klimatických podmínkách.
výrobky skladované nesprávným způsobem nebo výrobky mechanicky či chemicky poškozené:
nesprávnou přepravou, chybnou manipulací nebo v důsledku stavebních činností na stavbě.
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-

-

výrobky, které byly zpracovány se zjevnými vadami, které bylo možné zjistit při běžné vizuální
kontrole (například při rozvíjení rolí) před jejich montáží.
- drobné odchylky v barevnosti odstínu vrchních ochranných posypů asfaltových pásů a
asfaltových šindelů, zvláště u posypu z přírodní drcené břidlice označené výrobcem jako
„dekor šedý“, který je přírodního původu a barevné odchylky jsou způsobeny místem těžby,
a proto nelze zajistit jednotnost šedé barvy, viz. Odborné_vyjádření_k_barevnosti_posypu_
dekor_šedý.pdf.
opotřebení výrobků v důsledku působení klimatických vlivů a zatížení, které nezpůsobuje ztrátu
vodotěsné funkce výrobků asfaltových pásů a asfaltových šindelů.

Během provozu budov dochází (především ve vnějším prostředí) k opotřebení stavebních
materiálů, ke snižování jejich technických parametrů, ke změnám barvy ochranného posypu, ke
změnám tvaru a počtu zrn ochranného posypu z drcené břidlice, atd. Rozsah technických
parametrů asfaltových pásů uvádí norma ČSN EN 13 707.

www.kvkparabit.com
Ve Svobodě nad Úpou, dne 1. 3. 2013
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