
FINSTRAL 2009/1 Συμπεφωνημένη εγγύηση του κατασκευαστή - �

Συνημμένο έντυπο Α) 
στη συμπεφωνημένη εγγύηση του κατασκευαστή

Για κάθε προϊόν, το οποίο δεν περιγράφεται στην εγγύηση του κατασκευαστή, ισχύουν οι νόμιμες οδηγίες εγγυήσεων

Υλικό Διάρκεια 
εγγύησης Κριτήρια εγγύησης Αποκλεισμός εγγύησης – προϋποθέσεις

Συνθετικά προφίλ 
από PVC, χωρίς 
επικολλημένο φιλμ

10 έτη
- κατά της χρωματικής μεταβολής 

και δομής της επιφάνειας, βάση 
της διαταγής της πιστοποίησης 
κατά RAL – GZ 716/1 
(παράγραφος 2.13 νόμιμες 
διαβρώσεις συνθετικών)

- τακτικός καθαρισμός και συντήρηση, με τα 
προτεινόμενα καθαριστικά υλικά βάση των 
οδηγιών για τη σωστή λειτουργία, καθαρισμό και 
συντήρηση

- φθορές που έχουν δημιουργηθεί μετά την 
παράδοση των προϊόντων

- φθορές που έχουν δημιουργηθεί από άλλα υλικά 
(χημικά, κόλλες, επιχρίσματα, ασβέστη) 

Συνθετικά προφίλ 
από PVC, με 
επικολλημένο φιλμ

5 έτη

Συνθετικά προφίλ 
από PVC, βαμμένα 5 έτη

Προφίλ αλουμινίου, 
με βαφή πούδρας 10 έτη

- κατά της χρωματικής μεταβολής 
της επιφάνειας, βάση της 
διαταγής ποιότητας Qualicoat

- τακτικός καθαρισμός και συντήρηση, με τα 
προτεινόμενα καθαριστικά υλικά βάση των 
οδηγιών για τη σωστή λειτουργία, καθαρισμό και 
συντήρηση

- φθορές που έχουν δημιουργηθεί μετά την 
παράδοση των προϊόντων

- φθορές που έχουν δημιουργηθεί από άλλα υλικά 
(χημικά, κόλλες, επιχρίσματα , ασβέστη) 

- διάβρωση από βλαβερές περιβαντολλογικές 
επιδράσεις

Προφίλ αλουμινίου, 
ανοδειωμένα 10 έτη

- κατά της χρωματικής μεταβολής 
της επιφάνειας, βάση της 
διαταγής ποιότητας Euras/
EWWA

Μονωτικοί 
υαλοπίνακες 8 έτη

- κατά της δημιουργίας υγρασίας 
ενδιάμεσα στους υαλοπίνακες 
βάση D�N 1286 Μέρος 1 και 
Μέρος 2

- εμφανή ελλατώματα του τζαμιού 
κρίνονται βάση των κανονισμών 
για τα ορατά ελλατώματα 
ποιότητας για τη συμπεριφορά 
των υλικών, της ομοσπονδίας 
κατασκευαστών τζαμιού, 
Hadamar

- φαινόμενα παρεμβολής
- ραγίσματα και ζημίες τα οποία δημιουργήθηκαν 

μετά την παράδοση ή από     μη σωστό 
καθαρισμό

- χτυπήματα στην εξωτερική πλευρά των τζαμιών

Μηχανισμοί των 
κουφωμάτων 5 έτη

- κατά του σπασίματος των 
μηχανισμών

- κατά της διάβρωσης
- για την ασφαλή λειτουργία, 

πιστοποιημένη κατά RAL 607/3 
και για την προστασία της 
επιφάνειας πιστοποιημένη κατά 
D�N 50021 SS

- ακατάλληλη και μη προσδιορισμένη μεταχείριση 
και επέμβαση 

- λειτουργία, καθαρισμός και συντήρηση 
ορίζονται στις οδηγίες για τη σωστή λειτουργία, 
καθαρισμό και συντήρηση

- διάβρωση από βλαβερές περιβαντολλογικές 
επιδράσεις

Συνθετικά 
φυλλαράκια ρολών 
από PVC

3 έτη

- κατά της χρωματικής μεταβολής 
και δομής της επιφάνειας, με 
όριο αποδοχής έως μέγιστο 
βαθμό 3 της κλίμακας του γκρι 
κατά D�N 54001

- κατά του σπασίματος των επί 
μέρους κομματιών

- μη σωστός καθαρισμός της επιφάνειας
- θα πρέπει να τηρείται η ελεύθερη κίνησή τους

Φυλλαράκια 
αλουμινίου και 
περσίδες

5 έτη

- κατά της χρωματικής μεταβολής 
και δομής της επιφάνειας, με 
όριο αποδοχής έως μέγιστο 
βαθμό 3 της κλίμακας του γκρι 
κατά D�N 54001

- κατά του σπασίματος των επί 
μέρους κομματιών

- μη σωστός καθαρισμός της επιφάνειας
- θα πρέπει να τηρείται η ελεύθερη κίνησή τους

Ηλεκτρικοί 
μηχανισμοί 4 έτη

- κατά ελλατώματος, το οποίο 
προκαλεί σημαντική βλάβη στην 
λειτουργία

- σωστή σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο του 
κτιρίου από ειδικό

- θα πρέπει να τηρείται η ελεύθερη κίνησή τους
- προστασία από υγρασία
- σωστή εγκατάσταση
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