
Garanti Halle Lux

Halle Lux är varunamnet för Halle Plasts transparenta glasfiberarmerade skivor. Skivorna kan levereras i 
olika profilformer och tjocklekar. Standard med Extra UV-skyddande ytfilm på båda sidor.
Garantin innefattar följande specifikationer och gäller ljustransmission, täthet och hållfasthet.

Specifikation:
• Yt-film Melinex 389 eller liknande UV-skyddsfilm.
• Standardpolyester, brandhämmande. 
• Tjocklek 1 mm. (450 g.), 1,3 mm. (600 g.) eller 2 mm. (900 g.)

Ljustransmission:
Garantin gäller följande: Ljustransmissionen skall under en 10-årsperiod inte minska mer än 30 %. Detta 
gäller efter skandinaviska väderförhållanden. Accelererad test enligt ISO 4892-2 under en period av totalt 
2000 timmar. 

Täthet:
Garantin gäller följande: Längdändringar skall inte bli så stora p.g.a. temperaturskillnader, att sprickbild-
ningar uppstår eller att läckage uppstår p.g.a. att för stora hål bildats vid infästningarna. 

Hållfasthet:
Garantin gäller följande: Sprickbildning skall ej uppstå vid hagelskurar eller under andra normala skandi-
naviska väderförhållanden.

Garantivillkor:
Halle Lux-skivorna skall hanteras, monteras och underhållas enligt Halle Plast:s Tekniska Info. Garantian-
språken skall ställas till Halleplast AB snarast efter upptäckt. 
Vidare skall materialet vara identifierbart genom t.ex. fakturakopia eller liknande dokument. Garantin 
gäller för normal utomhusmiljö i Skandinavien.
Halle Plast AB ska ges möjlighet till besiktning och provtagningar.
Det är Halle Plast Teknisk Info som gäller beträffande rätt produktspecifikation och montage. 
Om berättigade anspråk framställs åtar sig Halleplast AB att leverera nya skivor eller utbetala ekonomisk 
ersättning. Ersättning i material eller pengar beräknas efter aktuell prisnivå vid reklamationstillfället. 
Garantin omfattar i övrigt inga direkta eller indirekta kostnader. 

Garantianspråk:
Om minst ett garantianspråk uppfylls enligt ovanstående, utgår ersättning därmed för Halle Lux-skivor 
köpta enligt följande:

• Mellan 1-3   år  - 100 %
• Mellan 4-6   år  -  50 %
• Mellan 7-10 år  -  25 %
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Halle Plast AB   

Kundtjänst 0430-12280   

E-post sales@halle.se   

www.halle.se


