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gældende for jumbolite:
Der ydes 10 års reklamationsret mod fabrikationsfejl.

lystransmission:  
Pladerne må højst miste 30 % af lystransmissio-
nen i løbet af 10 år som direkte og udelukkende 
følge af sollys påvirkning sammenlignet med den 

betingelser og 
 forudsætninger:
Reklamationsretten er gældende i ovennævnte 
 perioder regnet fra forhandlerens fakturadato. 
Kan denne ikke fremskaffes gælder reklamations-
retten fra den produktionsdato, der er printet på 
pladerne. 

De optiske egenskaber, nævnt ovenfor, udregnes 
som et gennemsnit af 10 målinger jævnt fordelt 
på overfladen og gælder for rene og ridsefri plader.

Pladerne må ikke udsættes for varmekilder, åben 
ild og lignende eller udsættes for aggressive 
 kemikalier. Materialer der anvendes i forbindelse 
med samling, tætning og fastgørelse eller som 
 afvander udover pladerne skal være egnet til 
 anvendelse sammen med PVC. 

Reklamationsretten gælder kun plader, der er 
transporteret, opbevaret, behandlet og monteret 
efter Plastmo A/S’ anvisninger. Plastmo A/S skal 
kontaktes straks, når fejlen konstateres, og der 
skal være mulighed for, at Plastmo A/S kan un-
dersøge pladerne, mens de stadig er monteret. 
Plastmo A/S forbeholder sig retten til at yde en 
forholdsmæssig erstatning ud fra pladernes alder 
efter nedenstående skema. Der ydes udelukkende 

Periode Erstatning i %
inden Farve/gulning/lystransmission
udløb af: JumboLite EcoLite

1. år 100 100

2. år 100 50

3. år 100 0

4. år 100 0

5. år 100 0

6. år 75 0

7. år 60 0

8. år 45 0

9. år 30 0

10. år 15 0

forholdsmæssig erstatning af pladerne

erstatning for pladerne eller værdien heraf og ikke 
af direkte eller indirekte følgeskader. Ligeledes 
gælder erstatningen udelukkende for produktet 
og ikke for en eventuel demontering eller monte-
ring af nye plader.

gældende for ecolite:
Der ydes 2 års reklamationsret mod fabrikationsfejl.

oprindelige værdi. Lystransmissionen måles i hen-
hold til ASTM D-1003-77.

farve/ gulningsindeks:
Pladerne må højst ændre farve med 30 delta efter 
10 år som direkte og udelukkende følge af sollys 
påvirkning sammenlignet med den oprindelige 
værdi. Farven måles i henhold til ASTM E-313-05.




