
Bu garanti belgesi CASTPLAS Dökme Akrilik Levhaların sararmasını ve ışık geçirgenliğini kapsar. 
Garanti Durumu:
1. CASTPLAS dökme akrilik levhalar aşağıda belirtilen değerde sararmalarını muhafaza ederler; ASTM D 1925  
standardına göre yapılan ölçümde 10 yıl sonra* levhadaki sararma indisi değişikliği 10 üniteden fazla olamaz. 
2. CASTPLAS dökme akrilik levhalar aşağıda belirtilen değerde ışık geçirgenliklerini muhafaza ederler; ASTM D 
1003 standardına göre yapılan ölçümde 10 yıl sonra* levhanın ışık geçirgenliği %85 in altına düşmeyecektir. 
Garanti Şartları:
CASTPLAS dökme akrilik levhaların garanti kapsamında olması için müşterinin aşağıda belirtilen şartları sağla-
ması gerekmektedir; 
1. Doğru şekilde stoklanması, taşınması, işlenmesi, monte edilmesi ve muhafaza edilmesi gerekmektedir.
2. Çizilmemiş olması, aşınmamış olması, çatlamamış olması ve korozif zararlı kimyasallara maruz bırakılmamış 
olmaları gerekmektedir.
3. Çok uzun süre aşırı sıcaklıklara maruz kalmamış olmamaları gerekmektedir.
4. Garanti, kimyasal madde, temizleme sıvıları ve uygun olmayan macunlardan kaynaklanan hasarları kapsa-
mamaktadır.
5. Garanti, yoğun miktarda UVB veya daha yüksek enerji radyasyonu veren yapay ışık kaynağına maruz kalmış 
levhayı kapsamaz.
Genel Şartlar:
Garanti edilen değerler paralel kesilmiş, düz ve ölçüm yapılacak yüzeyi temizlenmiş numunelerden ölçülen 
değerleri kapsar. 
Bu garanti belgesi termoform edilmiş (ısıyla şekillendirilmiş), bükülmüş ve yüzeyinde bir işlem yapılmış levhaları 
kapsamaz.
Garanti Periyodu:
Bu sınırlı garanti belgesi levhaların müşteriye fatura edildiği tarihten itibaren 10 yıllık bir süreyi kapsar. 
Garantinin Uygulanması:
BEğer şikâyet talebinin haklılığı doğrulanırsa malzemelerin garanti kapsamında değiştirilmesi aşağıdaki tabloya 
göre olacaktır. 

- Malzemede garanti kapsamında yapılacak uygunsuzluk iddiasının orijinal fatura, etiket(inkjet) bilgisi ile 
birlikte PİA AKRİLİK satış temsilcisi aracılığıyla yapılması gerekmektedir.
- PİA AKRİLİK, bildirilen hatanın incelenmesi ve sonuçlandırılması ile ilgili her türlü testi kendisi yapma ve şikayeti 
yerinde inceleme hakkına sahiptir. 
- PİA AKRİLİK firmasının yükümlülüğü levhaların sökülmesi ve tekrar montajı ile ilgili hiçbir masrafı kapsamaz. PİA 
AKRİLİK doğrudan veya dolaylı diğer hiçbir zarardan veya kayıptan sorumlu değildir.
- PİA AKRİLİK faturası ve ürünle ilgili lot numaralarının bulunduğu etiket(inkjet) bilgilerinin iletilmesi ve problemin 
tam tarifinin yapılmasının ardından şikayet işleme koyulacaktır. Şikâyet edilen levha miktarı PİA AKRİLİK 
firmasına bildirilmelidir. Eğer PİA AKRİLİK talep ederse hatalı levhalardan numune gönderilmesi gerekmektedir.
*Garantiye ilişkin her türlü hak ve iddia hakkında Türk hukuku uygulanacaktır. Bu kapsamdaki herhangi bir talep ve iddiaya 
ilişkin, münhasıran İstanbul (Çağlayan) mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

*Bu sınırlı garanti şartları belirli bölge ve iklim şartlarında (Orta Avrupa) geçerli olup Detaylı bilgi için www.castplas.com.tr adresinden iletişime geçiniz

10 YIL SINIRLI ŞEFFAF LEVHA GARANTİ BELGESİ

Fatura Tarihinden İtibaren Geçen Süre
5 yıla kadar

6. yıl için
7. yıl için
8. yıl için
9. yıl için
10. yıl için

Değiştirilecek Malzeme Miktarı
100%
75%
50%
40%
30%
20%


