REKLAMAČNÝ PORIADOK
ANEKO SK, a.s.

Za vadu /chybu, poškodenie/ sa nepovažuje:
1, Zarosenie medzipriestoru (izolovaného priestoru) v špeciálnych sklách
Záruka 2 rokov na vznik kondenzátu vodných pár v medzipriestore dvojskla – trojskla sa nevzťahuje na
izolačné sklá, ktoré sú vytvorené aspoň jedným špeciálnym sklom. Špeciálnym sklom sa rozumie sklo,
ktoré svojou povrchovou úpravou – nerovnosťou či nevyhovujúcim chemickým zložením – zamedzí
dokonalému butylovému utesneniu spojov hliníkového rámčeku a povrchu tabule skla. Za špeciálne
sklo je možné považovať sklo ornamentné, vitrážové, chodopakové, ohýbané, vypuklé, matované
chemickým (satinato), alebo mechanickým (pieskované) spôsobom a pod.
2, Výskyt interferencií
U izolačného dvojskla sa môžu vyskytnúť interferencie vo forme spektrálnych farieb. Optické
interferencie sú charakteristickým javom prekrývania dvoch alebo viac svetelných vĺn pri stretnutí v
jednom bode. Vznikajú náhodne a nedajú sa ovplyvniť.
3, Efekt dvojskiel
Izolačné dvojsklo a trojsklo má uzavretý objem plynu, ktorého stav je určený barometrickým tlakom
vzduchu. Po zabudovaní, pri zmenách teploty a tlaku vzduchu, vznikajú krátkodobé konkávne alebo
konvexné prehnutia jednotlivých tabúľ a tým i optické skreslenia. Tento jav je fyzikálnou zákonitosťou
všetkých izolačných skiel.
4, Anizotropia u tvrdených skiel a ich samovoľné prasknutie (zákazkové kalenie)
Vznikne u skla, ktoré bolo ošetrené predpínacím procesom. Rozdielnými zónami napätia vzniká dvojitý
lom svetelných lúčov, zviditeľňujú sa spektrálne farebné kruhy, motívy mrakov a pod.
Počas výroby sodnovápenokremičitého plaveného skla z nečistôt a z prímesí zo sklárskej vsádzky,
vznikajú v hmote skla inklúzie sulfidu nikelnatého. U tepelne neupraveného skla tento fakt
nespôsobuje problém. Avšak pri kaliacom procese s ohrievaním na 560-580C a následným chladením
je vyvolávané v skle permanentné povrchové tlakové napätie, pričom je menená aj jeho vnútorná
štruktúra. Počas fázy ochladzovania skla, pretože NiS má inú tepelnú rozťažnosť ako sklo môže dôjsť
lokálne k zvýšeniu vnútorného napätia až do takej miery, že nastane samovoľné roztrieštenie
(deštrukcia skla). Táto nepredvídateľná situácia, závisí od viacerých faktorov ako množstvo, rozloženie,
veľkosť inklúzií NiS, ako aj napr. od ich vzdialenosti k povrchu, alebo hrúbky daného skla.
5, Kondenzácia na vnútorných plochách
Tvorba rosy na tabuli izolačného skla smerom do miestnosti je určená hodnotou „U", vlhkosťou
vzduchu a vnútornou a vonkajšou teplotou. Orosenie tabúľ je podporované obmedzenou cirkuláciou
vzduchu, záclonami atď. U izolačného dvojskla s obzvlášť vysokou tepelnou izoláciou sa môže
krátkodobo tvoriť rosa na vonkajšej strane skla vtedy, keď je vonkajšia vlhkosť veľmi vysoká a teplota
vzduchu je vyššia, než teplota povrchu tabule.

6, Zmáčanie skiel
Zmáčanie povrchu vonkajšej strany izolačného skla môže byť rozdielne, napr. kvôli odtlačku prstov,
etikiet, vyhladzovacím prostriedkom a pod. Pri vlhkom povrchu skla spôsobeného rosením, dažďom
alebo vodou sa pri čistení skla môže stať rozdielne zmáčanie viditeľným.
7, Izolačné sklo s medziokennými priečkami
Dôsledkom vyplývajúcim zo zmien šírky medziokenných priečok, spôsobených zmenou teploty v
medzisklennej (izolovanej) dutine medzi sklami nie je možné zabrániť. Viditeľné rezy pílou a nepatrné
odlupovanie farby v oblasti rezu sú podmienené výrobou. Odchýlky od pravouhlosti v rozdelených
poliach je nutné hodnotiť pri zohľadnení výrobných a montážnych tolerancií. Pri nepriaznivých
vplyvoch okolia sa môžu občas pri priečkach vyskytnúť klopkajúce zvuky.
8, Prasklina v skle
Preťaženie neočakávaným cudzím pôsobením, napr. náraz, tepelne indukované napätie alebo pohyby
konštrukcie rámu, príp. kontakty s konštrukciou pri používaní, môžu viesť k lomu skla. Keby bolo
puknutie skla prítomné už pred spracovaním, toto spracovanie by nebolo možné, sklo by nebolo možné
rezať atď. Lom skla nie je dôvodom k reklamácii v rámci našej záruky.
Táto záruka sa nevzťahuje na:
a) spojenia s ornamentným, pieskovaným, leptaným ako aj kaleným sklom,
b) poškodenia výrobkov spôsobené jeho používateľom alebo treťou osobou v dôsledku zlého užívania,
čo sa týka taktiež inštalácie a konzervácie;
c) poškodenia výrobkov spôsobené ich používaním, ktorý nie je v súlade s ich určeným spôsobom,
d) poškodenia výrobkov spôsobené užívateľom a ich používaním do nesprávnych inštalačných
materiálov.

