
                  PVC dangos Moduleo (Select, Transform, Impress) Produkto garantijos sąlygos 1. Trukmė   Grindų dangų gamintojas IVC NV, Belgija, garantuoja kad jo gaminiuose, pradedant sąskaitos išrašymo data, nebus paslėptų defektų, kurie galėtų pakenkti dangos tarnavimo trukmei. PVC dangoms suteikiama 2 metų garantija tinkamai jas naudojant. Kitos garantijos dėl atskirų savybių pagal objekto paskirtį turi būti užklausiamos perkant.  2. Taikymas  Garantija taikoma visoms pirmos rūšies dangoms. Atsižvelgiant į dangos amortizaciją, kompensacija skaičiuojama proporcingai įvertinant pradinę dangos vertę, praėjusį tarnavimo laiką ir likusią garantijos termino trukmę.  3. Garantijos sąlygos  Gamintojas rekomenduoja, kad dangą įrengtų profesionalūs klojėjai. Dangos priežiūra turi būti vykdoma pagal Gamintojo rekomendacijas (pridedama 1 lapas). Dangos panaudojimas turi atitikti apibrėžimus, nustatytus CE paskirties kategorijomis (EN 685). Danga turi būti apsaugota nuo pradūrimo aštriais daiktais – pvz. baldų kojelėmis, aštriais kampais ar pan. objektais, kuriuos reikia apklijuoti veltine arba elastinga apsauga.     4. Garantijos išimtys   Garantija negalioja šiais atvejais: 
- Dėl pažeidimų transportavimo metu, apie kuriuos nebuvo pranešta pristatymo metu; 
- Dėl pažeidimų sandėliavimo arba pernešimo metu; 
- Dėl netinkamo naudojimo nukrypstant nuo paskirties kategorijos pagal EN 685; 
- Dėl grubių priežiūros pažeidimų (pvz. nenaudojant įėjimo kilimėlių prie lauko durų); 
- Dėl pažeidimų, atsiradusių dėl netinkamo klojimo arba pagrindų paruošimo; 
- Dėl pažeidimų nuo aštrių arba tempiamų daiktų; 
- Dėl drėgmės užsilaikymo pagrinduose; 
- Dėl dėmių, sukeltų migruojančių dalelių iš kilimų, gumos ar latekso medžiagų; 
- Dėl minimalių spalvos, matmenų ir tekstūros nukrypimų lyginant gautą dangą su pavyzdžiais, katalogais; 
- Dėl pažeidimų atsiradusių stumdant baldus be tinkamos apsaugos; 
- Dėl gamintojo priežiūros rekomendacijų nepaisymo.  5. Kompensacija  Kompensacija išmokama tik po tyrimo ir žalos patvirtinimo iš gamintojo techninio skyriaus per nustatytą laiką ir pagal konkrečią sąskaitą. Techninis skyrius nustato patvirtinimo sąlygas priklausomai nuo reikiamo darbo ir paviršių pobūdžio, taip pat dangos grąžinimo.   



Priedas prie Moduleo garantijos  PVC dangų priežiūra  Tinkama priežiūra padės išsaugoti gražų ir švarų dangos vaizdą bei prailgins naudojimo laiką. Dangos valymo dažnumas priklauso nuo patalpų naudojimo intensyvumo, užterštumo laipsnio ir dangos spalvos bei tipo.  PVC dangos dėvimasis sluoksnis dar padengtas PUP padengimu. Šis padengimas apsaugo nuo purvo ir palengvina bendrą priežiūrą. Be to, Protectonite apsauginio sluoksnio dėka nereikia pradinio dangos vaškavimo.  Priežiūros produktų pasirinkimas Xtrafloor Cleaner Maintainer Xtrafloor valymo priemonės buvo specialiai paruoštos naudojimui su Moduleo produktais ir daugeliu vinilo, gumos ir linoleumo dangų. Xtrafloor koncentruotas kvapnus valiklis yra skirtas kasdieniam valymui. Tinkamas naudoti taikant visus valymo metodus, tame tarpe rankinį, purškiant ir trinant, gramdant ir džiovinant. Pakuotė: 1 Ltr / 2,5 Ltr  Xtrafloor Spot Remover Paruoštas naudojimui kvapnus valiklis. Jo sudėtis parinkta taip, kad būtų galima išvalyti dėmes. Pakuotė: 500 ml.  Gali būti naudojamos kitų firmų valymo priemonės. Jomis galima valyti PVC lentelių grindis, tik būtina laikytis gamintojo instrukcijos ant pakuotės.  Valymas po dangos įrengimo  Įrengus dangą prieš pradedant naudotis grindimis, jas būtinai reikia kruopščiai nuvalyti nuo prilipusių statybinių šiukšlių, dėmių ir dulkių. Geriausia tai daryti rankiniu būdu (šluoste ar dulkių siurbliu), po to grindis nušluostant gerai išgręžta šluoste. Naudoti valiklį Xtrafloor Cleaner atskiestą pagal instrukciją ant pakuotės.  Kasdienis valymas ir dulkų šluostymas  Kruopščiai valyti grindis su dulkių šluoste ir šepečiu. Reikia papildomai iškratyti arba išsiurbti įėjimo kilimėlius.  Periodinis valymas  Paruošti Xtrafloor Cleaner Maintainer priemonę atskiedžiant pagal instrukciją ant pakuotės. 
- gerai išgręžta šluoste užnešti valymo priemonę ant grindų, tuo pačiu nuvalyti nuo grindų purvą; 
- nušluostyti apdorojamą plotą; 
- dažnai perskalauti šluostę, jeigu reikia - atšviežinti tirpalą, nes purvinas vanduo paliks negražias drūžes ant grindų. Leisti grindims išdžiūti. Batų žymės, jei jos nebuvo pašalintos valymo metu, nuimamos švelniai patrynus neabrazyviniu nailono padu.       


