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2 System gwarancji Balex Metal

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

1. -
downictwa mieszkaniowego (
modułowych, paneli na rąbek stojący, blach trapezowych osłonowych 

wg PN-EN ISO 12944-C1÷C5 
-

) oraz blach stosowanych 

które mogłyby powodować znaczące zwiększenie korozji, np. takich jak: 
a.

b. narażenia mechaniczne – intensywne ścieranie (erozja),
c.
d.
e.

2. Gwarancja obowiązuje pod warunkiem, że: 
a. -

spływać ze wszystkich powierzchni pokrytych blachą. 
b. jest przeprowadzana okresowa inspekcja/przegląd blachy (co najmniej raz 

na rok, najlepiej wczesną wiosną), blacha jest oczyszczana (mycie przy uży-

c.
-

-

-
ne jest właściwe wykonanie łączenia blach. 

d.
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e.
nie spowodują: 
i. -

kolwiek zanieczyszczenia,  
ii.

zwiększającymi ryzyko korozji,
iii. -

bez użycia środków ściernych bądź działających agresywnie (obowiąz-
-

runku).  

3.
a. podejmie wszelkie stosowne środki dla przeciwdziałania uszkodzeniom – 

na placu budowy dłużej niż przez jeden miesiąc od dnia dostawy, 
b. podejmie wszelkie stosowne środki dla przeciwdziałania uszkodzeniom po-

-

c. -
czyna rozwijać się korozja zostaną bezzwłocznie podjęte działania zaradcze 

4.

5. Gwarancja nie obejmuje: 
a. drobnych delaminacji na brzegach ciętych, , mogących wynikać np. z mechanicznej 

obróbki związanej z procesem cięcia, 
b.

uszkodzeń mechanicznych lub chemicznych, 
c. skutków wynikających ze zjawiska rozszerzalności cieplnej dla produktów 

d. produktów zamontowanych na wypustach lub konstrukcjach otwartych, 
-

wnętrznej stronie dachu, 
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e.
gany, 

f. produktów stale bądź czasowo poddanych działaniu: środowiska charakte-
ryzującego się wysokim poziomem agresywnych bądź wywołujących koroz-

-

-

g. produktów poddanych nienaturalnie wysokim lub skupionym temperatu-
rom powierzchni, 

h.
skażenie, burze piaskowe, wykorzystanie poza zakresem zastosowań obję-
tych niniejszą Gwarancją. 

6. Gwarancja nie obejmuje wad będących wynikiem: 
a. -

dowolną inną osobę, 
b.

Ponadto, niniejsza Gwarancja nie obejmuje:  
c. korozji powłoki spowodowanej obecnością opiłków metalu pozostałych po 

ww. czynnościach, 
d.

wywołać powstanie ogniwa galwanicznego bądź zmianę potencjału 
elektrycznego,

e. uszkodzeń spowodowanych przez przyczyny zewnętrzne, takie jak skażenie, 
pożar, dym i/lub wyciek skutkujący powstaniem oparów wywołujących ko-
rozję bądź jakikolwiek przypadek siły wyższej oraz, ogólnie, jakąkolwiek przy-

f.

g. pojawienia się korozji od wewnętrznej strony arkuszy oraz na wewnętrznych 
częściach zakładki pionowej bądź poziomej, bądź pojawienia się jakichkol-
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wiek innych skutków mających swoją przyczynę wewnątrz budynku. 
h. wystawieniem na działanie czynników atmosferycznych występujących na 

linii brzegowej.      

7. -
-

8.

1. Niezbędnym warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest okazanie niniejszej gwarancji 

-
nej pociąga za sobą jej nieważność.

2.
producenta (www.balex.eu

-

84-239 Bolszewo. Za datę zgłoszenia reklamacji uznaje się datę przyjęcia zgłosze-

pośrednictwem bezpośredniego dostawcy lub datę otrzymania listu poleconego. 
Zgłoszenie reklamacji musi nastąpić niezwłocznie po wykryciu wady, nie później 

-
cyjnych. 

3.

-
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trzenia reklamacji może ulec przedłużeniu
-

 Balex Metal ma prawo swobodnego wyboru 
sposobu załatwienia reklamacji.

4.

-

5. Firma Balex
lub pośrednie, powstałe na skutek uszkodzeń, których dotyczy gwarancja. 

6. -
gólności: pożaru, powodzi, działań wojennych, eksplozji, uszkodzeń mechanicz-
nych, trzęsienia ziemi, silnych wiatrów, aktów wandalizmu, promieniowania ra-
dioaktywnego. 

7. Gwarancja na sprzedane produkty nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza 

8. Jako właściwy miejscowo do rozpoznania sporów wynikających ze stosowania 
niniejszej gwarancji strony wskazują Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Balex 
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Powłoka SP35 MAT

Gwarancja rozszerzona
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Gwarancja podstawowa
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Powłoka CESAR55 PÓŁMAT

Gwarancja rozszerzona
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GWARANCJA ROZSZERZONA – udzielana wyłącznie przy zakupie i montażu pełnych systemów – oryginalnych komple-
tów blachodachówek, blachodachówek modułowych, obróbek systemowych, gąsiorów, łączników, jak i blach płaskich do 
wykonania obróbek indywidualnych, łączników oraz systemu rynnowego ZENIT.

GWARANCJA TECHNICZNA – oznacza zapewnienie funkcjonalności technicznej i mechanicznej produktu w zakresie 
korozji perforacyjnej, czyli wystąpieniu dziur w rdzeniu produktu.  

GWARANCJA ESTETYCZNA – oznacza jakość zewnętrznej powłoki na powierzchni produktu – odpryski, pęknięcia, 
łuszczenie powierzchniowe, znaczące i nierównomierne różnice w kolorze. 

Zakresy gwarancji:
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Powłoka SP25 POŁYSK

Gwarancja rozszerzona
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Gwarancja podstawowa
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* Wymaga potwierdzenia dostawcy surowca po analizie wypełnionego kwestionariusza srodowiskowego.
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korozyjność środowiska 

zewnętrznego
podstawowa rozszerzona

techniczna estetyczna techniczna estetyczna
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* Wymaga potwierdzenia dostawcy surowca po analizie wypełnionego kwestionariusza środowiskowego.


