
CERTIFICAT DE GARANTIE

Garantia se acorda in conditiile Legii nr. 448/2003 si OUG NR. 174/2008.

Montator **……………Nume, semnatura………………..Certificat de garantie nr……………...……..din data………………….

tabla                     

zincata

• în interioare aerisite si lipsite de umezeala, în pachete, pentru perioade mai mari de: 2 saptamani

4 zile

3 luni

2 saptamani

Ionuț Ciulacu,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Manager EHSQ

7 iulie 2020

• în exterior, în pachete, pentru perioade mai mari de :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Valabilitatea garantiei este cuprinsă în banda de latitudine 42º-60º, zona europeană.

Garantia se refera la produsul mentionat in Declaratia de conformitate si poate fi preluata si transmisa  de catre 

Distribuitor ………...………………...………Nume, semnatura , stampila……………………………….Factura nr………………………

  Garanţia se acordă în condiţiile Legii nr. 449/2003, modificata/completata prin Ordonanţa nr. 9 / 2016.

    Articolele de tip "Placa metalica pentru invelitoare de acoperis" au o durata medie de viata: 10 ani

Client: HORNBACH CENTRALA

Rezistenta la exfoliere a vopselei, perforare a tablei, precum si cea referitoare la aspect  este acoperita de garantie pe o perioada 

de:  2 ani    (pentru tabla cu acoperire organica, adica prevopsita)

Acordarea garantiei este conditionata de existenta documentelor de achizitie.      

Factura producator  nr.

…………….....……...…...………………...…… Nume, semnatura , stampila…………………………….Factura nr…………………………..

(i) Garantia este valabila doar pentru utilizarea in conditii normale de mediu.

Clauze de garanţie şi instrucțiuni de utilizare

Client final ..……………………….……………Nume, semnatura………………….………………………...……….……………………..…..   

• în pachete "unul peste celălalt".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

• în stare umedă, în pachete;            

     - nu acopera cu efectele utilizarii intr- un mediu predominant agresiv si care conduce la producerea coroziunii.

     - nu acopera efectele actiunii fumului, ale prafului de ciment sau excrementelor de animale care interactioneaza cu suprafata tablei sau 

efectele contactului direct cu lemnul , betonul sau pamantul umed.

(iii) Compania  WETTERBEST SA nu acorda garantie daca produsele sunt prelucrate cu scule  abrazive,decat in cazul unor instructiuni 

date in mod expres  de catre ea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

(iv) Toate suprafetele acoperite artificial cu vopsea se decoloreaza, in special suprafetele expuse continuu unor radiații ultraviolete.                                                                                                                                                                                                                                             

Decolorarea graduala de-a lungul perioadei de garantie pentru vopsea este de asteptat si nu este acoperita de garantie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

(v) Montajul materialelor trebuie sa se produca in maxim 2 saptamani de la data cumpararii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

(vi) Garantia poate fi folosita in cazul in care  deterioararea se produce pe cel putin 10% din suprafata bordurilor afectate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

(vii)  Lucrarile de remediere efectuate in interiorul termenului de garantie nu prelungesc  perioada de garantie.    

(ii) garanţia nu va fi aplicată pentru  produsele care au fost depozitate:         



 W-23 WETTERBEST®

 W-23 PLUS®

 W-30 GLADIATOR®

 W-42 COLOSSEUM®

WTB Cardinal®

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Tabla profilata tip WETTERBEST

Grosime  nominala SR EN 14782:2006

Denumirea şi adresa laboratorului care a efectuat încercările: Laboratorul INCERC de cercetare şi încercări Materiale, Construcții și Inginerie Seismică 

din INCD URBAN-INCERC, Sucursala INCERC Bucureşti, şos. Pantelimon     nr. 266, sector 2, Bucureşti;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Această declaraţie de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.                                                                                                                                                                                                                               

Ionuț Ciulacu,      

Asa cum a fost livrat, produsul indeplineste si cerintele formulate de catre client, din punct de vedere dimensional si al designului.        

SR EN ISO 2808:2007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Metoda magnetica
48.8 µm

Clasa de rezistenţă la caroiaj a protecției anticorozive (zinc sau 

aluminiu-zinc și vopsea poliesterică-SP):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- epruveta martor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- epruvetă expusă 800 de ore la surse luminoase de laborator, lămpi 

fluorescente tip UVA și la apă

SR EN ISO 2409:2013

7.        Performanta produselor:

   Manager EHSQ                                                                  7 iulie 2020

Caracteristici Standardul de incercari Valori declarate

Rezistența la expunere la surse luminoase de laborator, lămpi 

fluorescente tip UVA și la apă evaluată prin diferența de culoare, 

Clasa de rezistenţă la caroiaj a protecției anticorozive (zinc sau 

aluminiu-zinc și vopsea poliesterică-SP):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- epruveta martor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- epruvetă expusă 800 de ore la surse luminoase de laborator, lămpi 

fluorescente tip UVA și la apă

Rezistența la expunere la surse luminoase de laborator, lămpi 

fluorescente tip UVA și la apă evaluată prin diferența de culoare, 

ΔE*

SR EN ISO 16474-3:2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

SR EN ISO 11664-4:2011
ΔE* = 0,36

(marginile tăieturilor sunt 

perfect netede; nici un pătrat 

din caroiaj nu este desprins)

SR EN ISO 16474-3:2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

SR EN ISO 11664-4:2011

5.        Numele şi adresa de contact a reprezentantului autorizat:-

 W-35

 W-18

 W-60

Bifa selectare achizitie
Cod unic de identificare al 

produsului tip TABLA CUTATA

ΔE* = 3.17

SR EN ISO 2409:2013
0

Tabla profilata tip tabla cutata

Grosimea protecției anticorozive (zinc sau aluminiu-zinc și vopsea 

poliesterică-SP)

0

(marginile tăieturilor sunt 

perfect netede; nici un pătrat 

din caroiaj nu este desprins)

0.35

Vopsea: RAL 8017-L

Grosimea protecției anticorozive (zinc sau aluminiu-zinc și vopsea 

poliesterică-SP)

SR EN ISO 2808:2007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Metoda magnetica
54 µm

Bifa selectare achizitie

6.        Conformitatea este demonstrată având ca referinţă:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

AGREMENTUL TEHNIC ÎN CONSTRUCŢII NR. 001SB-03/899-2018

1.        Cod unic de identificare al produsului-tip: 

 W-10

Cod unic de identificare 

al produsului tip TIGLA

√ W-8

2.        Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcţii: Tablă profilată pentru 

învelitori tip WETTERBEST

3.        Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcţii: realizarea învelitorilor la acoperișuri cu panta de minim 14⁰, placa tip 

țiglă și de minim 7⁰, placa tip tablă cutată, la o deschidere mai mică sau egală cu 400 mm, la construcții temporare/permanente, de dimensiuni mici și 

medii de tipul anexe, construcții cu spații deschise sub învelitoare, depozite, hale de producție, în lucrări noi sau de renovare.

4.        Numele, denumirea socială sau marca înregistrată şi adresa de contact a fabricantului:

SC WETTERBEST S A, Str. Înfrățirii nr. 142, 105200, Băicoi, Județul Prahova, România, Tel/Fax: 0244 268633, 0244 268251

 DECLARATIE DE CONFORMITATE


