
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šī garantija nav paredzēta patērētajam 

Šis dokuments ir DuPont construction Tyvek® style(s)* garantija IZPLATĪTĀJIEM, KAS 

NOSLĒGUŠI SPĒKĀ ESOŠU IZPLATĪŠANAS LĪGUMU AR DUPONT (TURPMĀK TEKSTĀ — 

“IZPLATĪTĀJS”) 

attiecināmajā Teritorijā un lietošanas veidam, kas norādīts Izplatīšanas līgumā. Šis dokuments aizstāj 

jebkuru iepriekšēju saziņu par garantiju, kas piešķirta attiecībā uz DuPont™ Tyvek® 

būvizstrādājumiem, kas saskaņā ar šo dokumentu tiek pārdoti attiecināmajā Teritorijā un atbilstoši 

lietošanas veidam. 

Atbilstoši norādītajiem noteikumiem un nosacījumiem, kas stājušies spēkā 2018. gada 1. jūlijā, DuPont 

piedāvā IZPLATĪTĀJAM ierobežotu garantiju uz divdesmit pieciem (25) gadiem, sākot no uzstādīšanas 

datuma, vai vēlākais — 1 gadu pēc pirkuma datuma. 

* Produkts(i), uz kuriem šī garantija attiecas: Tyvek® styles 2480B, 2505B, 2506B, 2510B, 2526B, 2528B. 
 

1.  DuPont garantē, ka iepriekš minētie Produkti atbilst 
DuPont ražošanas specifikācijām un CE produktu datu 
lapām, kas ir spēkā brīdī, kad produkts tiek pārdots 
IZPLATĪTĀJAM. 

2. Garantijas perioda ietvaros tehnisko datu lapā 
norādītās īpašības drīkst mainīties tikai tik daudz, lai tās 
joprojām nodrošinātu difūzijas membrānu kā jumta 
apakšslāņa atbilstošu funkcionēšanu. Difūzijas atklātā 
apakšslāņa atbilstoša funkcionēšana ir uzskatāma par 
pietiekamu šīs garantijas kontekstā, ja produktam 
joprojām ir šādi parametri: 

a. Garantijas pirmo 10 gadu laikā ūdens izturības klase 
ir W1 saskaņā ar EN 13859, kas testēta saskaņā ar EN 
1928 testa standartu. 

b. Pēc pirmajiem 10 garantijas gadiem līdz pat 
garantijas perioda beigām laikā ūdens izturības klase ir 
W2 saskaņā ar EN 13859, kas testēta saskaņā ar EN 
13111 testa standartu. 

c. Ūdens tvaiku caurlaidības SD vērtība ir mazāka par 
0,2 metriem saskaņā ar EN13859, kas pārbaudīta 
saskaņā ar EN ISO 12572, lai tiktu nodrošināta tvaika 
difūzija. 

3. IZPLATĪTĀJAM vai tā klientiem ir jāuzstāda minētie 
Produkti, stingri ievērojot DuPont katra produkta 
uzstādīšanas vadlīnijas, kas ir spēkā uzstādīšanas brīdī. 

4. Šī ierobežotā garantija nebūs spēkā un nederēs, ja: 

a. DuPont vai tā izplatītājiem netiek ļauts pārbaudīt 
uzstādīto Produktu, ja IZPLATĪTĀJS nodod sūdzību 
šīs ierobežotās garantijas periodā; 

b. Nav iespējams iesniegt DuPont pamatojošus 
dokumentus, piemēram, rēķinu, kas apliecina pirkuma 
datumu vai produktu uzstādīšanas datumu vai ieliktni 
ar CE datiem, kas ietver arī izgatavošanas gadu, vai 
citu būtisku pierādījumu par uzstādīšanas datumu; 

c. Produkti nav lietoti atbilstoši DuPont katra produkta 
rakstiskajām uzstādīšanas instrukcijām, kas ir spēkā 
uzstādīšanas brīdī, tostarp maksimālais brīvās UV 
starojuma ietekmes laiks četri (4) mēneši, kā norādīts 
Tehnisko datu lapā; 

d. DuPont ir rakstiski informēts ne vēlāk kā trīsdesmit 

(30) dienas pēc tādu apstākļu iestāšanās, kas rada 
pamatu prasījumam un kas ir vai nu radušies, vai kurus 
būvuzņēmējiem, apakšuzņēmējiem un/vai izplatītājiem 
būtu vajadzējis atklāt pēc saprātīgas pārbaudes 
veikšanas. Ja prasījumu izvirzījusī puse nav 
informējusi DuPont par minēto trīsdesmit (30) dienu 
laikā, DuPont automātiski tiek atbrīvots no atbildības 
un/vai saistībām, ko paredz šī ierobežotā garantija. 

5. IZPLATĪTĀJA vienīgais līdzeklis garantijas prasījuma 
nodrošināšanai ir minēto Produktu aizstāšana, ja 
prasījums(i) ir pamatots(i). Turklāt garantija ietver 
nomaiņas maksu, ja produkts vairs nefunkcionē, līdz pat, 
bet nepārsniedzot 2500 EUR uz māju vai jumta struktūru, 
kas sabojāta funkcionalitātes zuduma dēļ. DuPont 
saistības attiecībā uz jebkuru IZPLAT'ĪTĀJA prasījumu 
nepārsniedz summu, kuru IZPLATĪTĀJS ir samaksājis 
par Produktu, plus maksimālā nomaiņas maksa, kas 
minēta iepriekš, un ko koriģē atbilstoši eiro inflācijas 
koeficientam saskaņā ar ECB Saskaņotajiem patēriņa 
cenu indeksiem. 

6. Šī ierobežotā garantija nesedz bojājumus vai minētā 
Produkta parametru neizpildi, ja: 

a. Bojājumu vai parametru neizpildi izraisa dabas 
katastrofas, tostarp, bet ne tikai ugunsgrēks, plūdi, 
zibens, viesuļvētras, krusa, vētras, zemestrīces un 
cikloni; vai 

b. Bojājumu vai parametru neizpildi izraisa fiziska 
caurduršana, vandālisms, bojājums vai uzbrukums, ko 
veikušas trešās puses vai subjekti, tostarp dzīvnieki un 
augi; vai 
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c. Bojājums vai parametru neizpilde ir pilnībā vai 
daļēji attiecināma uz latentu vai patenta dizaina 
defektu struktūrā vai struktūras komponentē 
(piemēram, skurstenī, logā vai durvju detaļās, kas var 
izraisīt netipisku spriedzi vai ūdens spiedienu uz 
membrānu); vai 

d. Bojājums vai parametru neizpilde ir pilnībā vai 
daļēji attiecināma uz latentu vai patenta defektu, kas 
radies uzstādīšanas procesā vai, izvēloties strukturālos 
materiālus vai komponentes; 

e. Šāds bojājums vai parametru neizpilde ir pilnībā vai 
daļēji attiecināms uz produkta saskari vai pakļautību 
ķīmiskai iedarbībai, kas var mainīt tā īpašības 
(piemēram, biocīdi, eļļa, pārklājumi, šķīdinātāji, 
tīrīšanas līdzekļi utt.); 

f. Bojājums vai parametru neizpilde ir pilnībā vai 
daļēji attiecināms uz bojājumu jumta konstrukcijā vai 
pārsegumā, kas nav ticis pienācīgi salabots, neatkarīgi 
no laika, kas bija nepieciešams, lai DuPont atbildētu uz 
saistītajiem prasījumiem. 

7. DuPont nedod tiešu vai netiešu garantiju papildus 
esošajai. Šī ierobežotā garantija aizstāj visas tiešās vai 
netiešās garantijas, tostarp, taču ne tikai, garantijas uz 
piemērotību tirdzniecībā vai piemērotību konkrētam 
mērķim.  Neņemot   vērā   iepriekš   minēto,   DuPont 

neuzņemas saistības par prasījumiem, kas izriet no 
IZPLATĪTĀJU nolaidības vai no izplatītāju vai klientu 
būvuzņēmēju, apakšuzņēmēju vai citu trešo pušu 
nolaidības. 

8. Produkta uzstādīšanas teritorija, ko sedz garantija, ir 
norādīta attiecīgajos izplatīšanas līgumos. 

9. Gala lietojums, ko sedz šī garantija, ir tikai tāds 
lietojums, kas atbilst EN 13859; 1. daļa. Elastīgās 
hidroizolācijas apakšslāņa loksnes, kas nodrošina 
nepārtrauktu jumta segumu EN 13859-1 un 2. daļa. 
Elastīgās hidroizolācijas loksnes — sienu apakšslānis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DuPont de Nemours (Luksemburga) S.à r.l. 
Rue Général Patton 
L-2984 Luksemburga 
Tel.: +352 36 66 58 85 

E-mail: tyvek.info@lux.dupont.com 

www.construction.tyvek.com 
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