
"לוחות פוליגל" - משמעם לוחות פוליקרבונט כפולי דופן בעלי משקל סטנדרטי ועובי מינימלי של 6 מ״מ, באמצעות 
טיפול מיוחד לדופן העליון של הלוחות למניעת השפעה מצטברת של ,uv בעלי הגנה מפני קרינת והמצוינים בחשבונית 

המצורפת.
"לוחות פגומים" - לוחות פוליגל שאינם עומדים באחד או יותר מהנתונים המפורטים בסעיף אי להלן. "תקופת האחריות״ 

- 10 שנים ממועד רכישת הלוחות ע״י הקונה, כמצויין בכותרת למסמך זה. פוליגל - תעשיות פלסטיקה בע"מ )להלן: 
״פוליגל״( נותנת בזאת אחריות בלבד, כדלקמן:

האחריות הניתנת ע״י פוליגל הינה לגבי הנתונים הבאים בלבד:א. 
מעבר אור - לא תהיה ירידה של למעלה מ-6% מהערך המקורי ובלבד שבדיקת מעבר האור נעשית בהתאם לתקן . 1

.ASTM D-1003 )95(
yellowness index - לא יהיה שינוי העולה על 10 )10 דלתא( בהשוואה לערך המקורי ובלבד שהבדיקה נעשית . 	

.ASTM D-1925-ו ASTM E-313-73 בהתאם לתקן
לא תהיה ירידה בחוזק לנגיפה, כתוצאה מצטברת של תנאי מזג האויר, שתאפשר פגעי שבר מברד )בלבד שהבדיקה . 3

נעשית בהתאם ל ASTM D-5420 method F geometry FA )קוטר חוד המשקולת: 15.86 מ״מ( החוזק הסטנדרטי 
לענין זה מוגדר כ-mean failure energy המושג בבדיקה שווה ל-joule 0.831 )אנרגיה זו שווה לאנרגיה המפותחת 

ע״י כדור קרח בקוטר 0	 לש וריהמב ״מ 1	 מטר/שניה(. חדירה של הדופן העליונה של הלוח ע״י חוד המשקולת 
שווה כשל הלוח לענין חוזק בנגיפה.

אחריות פוליגל הינה להחלפת לוחות פגומים בלבד או להשבת מחיר רכישת הלוחות הפגומים )בהתאם לחשבונית ב. 
המצורפת לכתב האחריות ללא הצמדות וללא חיובי ריבית כלשהם(, לפי שיקול דעתה הבלעדי של פוליגל, וזאת במהלך 

תקופת האחריות בלבד ובכפוף לאמור בסעיף א' להלן. אחריות זו הינה אישית לקונה שפרטיו מצוינים בכותרת כתב 
האחריות ותוקפה חל אך ורק לגביו.

זוהי האחריות הבלעדית והמלאה של פוליגל לגבי לוחות פוליגל, ופוליגל אינה מציגה מצגים נוספים ו/או אחרים על ג. 
אלו הנקובים בסעיף א׳ לעיל, בקשר עם לוחות פוליגל ואינה נותנת אחריות נוספת ו/או אחרת על זו המצוינת במפורש 

בכתב אחריות זה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת כי אחריות זו אינה חלה על עמידות לוחות פוליגל 
בפני שריטות ו/או שפשוף ו/או הצהבה ו/או ירידה במעבר האור בשל שריטות ו/או שפשוף ו/או לכלוך! עוד מובהר כי 
אחריות זו אינה חלה על הוצאות פירוק הלוחות הפגומים ו/או התקנת לוחות חלופיים ו/או כל הפסד, נזק ו/או הוצאה, 

בין ישירים ובין עקיפים, שנגרמו לקונה או לכל צד שלישי בקשר עם לוחות פוליגל, מעבר לאחריות הנקובה בס״ק א׳ 
 לעיל.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי אחריות זו אינה חלה על לוחות פוליגל אשר עובדו בתהליכי עיבוד בואקום או 
טיפולים ורמיים אחרים.

אחריות פוליגל ללוחות פוליגל, כמפורט בס״ק א׳ לעיל, מותנית כקיום מצטבר של כל התנאים הבאים:ד. 
לוחות פוליגל טופלו, אוחסנו, הותקנו, נוקו, תוחזקו ונעשה בהם שימוש וישום בהתאם להוראות והמלצות פוליגל.. 1
הדופן העליון של לוחות פוליגל הותקן בצד החיצוני של המבנה / המתקן.. 	
הקונה הודיע לפוליגל או לנציג מורשה מטעמה בכתב, במהלך תקופת האחריות ומיד לאחר קרות הארוע שגרם . 3

להפגמות הלוחות, על הלוחות הפגומים, תוך תיאור הגמים והיקפם ובצרוף כתב האחריות כשפרטיו מלאים 
וחשבונית הקניה. הקונה יאשר בפנייתו כי תנאים )1( ו-) 	( מולאו.

הקונה יאפשר לנציגי פוליגל, על פי דרישת פוליגל, לבקר במקום בו הותקנו הלוחות הפגומים, לבדוק את הלוחות . 4
במקום ו/או לקחת דגימות לבדיקה.

 אחריות פוליגל להלחפת לוחות פגומים או להשבת מחיר רכישת הלוחות הפגומים, הינה כדלקמן:ה. 
בשנת האחריות הראשונה - 100% מהלוחות הפגומים / מחיר רכישתם, בשנת האחריות השניה - 88% מהלוחות 

הפגומים / מחיר רכישתם, בשנת האחריות השלישית - 77% מהלוחות הפגומים / מחיר רכישתם, בשנת האחריות 
הרביעית - 66% מהלוחות הפגומים / מחיר רכישתם, בשנת האחריות החמישית - 55% מהלוחות הפגומים / מחיר 
רכישתם, בשנת האחריות השישית - 44% מהלוחות הפגומים / מחיר רכישתם, בשנת האחריות השביעית - 33% 

מהלוחות הפגומים / מחיר רכישתם, בשנת האחריות השמינית - %		 מהלוחות הפגומים / מחיר רכישתם, בשנת 
האחריות התשיעית - 11% מהלוחות הפגומים / מחיר רכישתם.

 )PC( לוחות פוליגל פוליקרבונט
כתב אחריות
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כתב ויתור אחריות: הנתונים המופיעים בפרסום זה מוצגים בתום לב ומהווים מידע כללי ללא התחייבות וללא אחריות מפורשת או מכללא. מוצרי הפלסטיק שלנו הנם תרמופלסטיים 
בעירים העונים לתקנים בינלאומיים שונים, כנהוג בכל ארץ. יש למנוע חשיפה מופרזת לחום ולחומרי ניקוי ארומטיים. יש לנקוט אמצעי זהירות רגילים מפני אש כדי להגן מפני בעירה.


