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1. GARANTIJOS ŠALYS 
1.1. Šią garantiją teikia hidroizoliacinių medžiagų gamintojas, korporacija „TECHNONICOL“, toliau vadinama Gamintoju. 

Garantija suteikiama pastato / statinio savininkui (toliau – Savininkas), kuriame įrengti  hidroizoliaciniai ir (arba) garo 
izoliaciniai sluoksniai, naudojant  Gamintojo medžiagas. Gamintojas garantuoja Savininkui, kad bituminė membrana 
bus be gamybos defektų, t. y. garantinio laikotarpio metu nebus vandens pratekėjimo, pagal toliau nurodytas 
sąlygas ir apribojimus.

1.2. Ši garantija taikoma tik bituminėms stogo dangoms, įrengtoms pagal Gamintojo ritininių dangų įrengimo instrukciją. 
Visus darbus su medžiagomis reikia atlikti pagal galiojančius nacionalinius statybos kodeksus bei reglamentus.

1.3. Kad garantija pradėtų galioti, privaloma jos registracija. Tai galima padaryti užpildant garantinę kortelę, pateikiant 
ją su gaminio etikete, ir nusiunčiant kopiją elektroniniu paštu technical@technonicol.eu. Garantija galioja kai yra 
vykdomi metiniai patikrinimai, stogo dangos priežiūra bei techninė priežiūra, latakų ir lietvamzdžių valymas. Šiuos 
darbus turi atlikti profesionalūs rangovai arba kiti kvalifi kuoti darbuotojai pagal stogo dangos priežiūros ir techninės 
priežiūros taisykles ir pateikti atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus (stogo techninės priežiūros ataskaitą).

1 lentelė. Gamintojo garantija

MEMBRANOS KLASĖ 1 KLASĖ 2 KLASĖ 3 KLASĖ 4 KLASĖ 5 KLASĖ

Garantinis laikotarpis 15 metų 10 metų 8 metai 5 metai 3 metai

Informacija apie medžiagų klases pateikta internete adresu www.technonicol.eu ir www.technonicol.lt

2. GAMINTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI  
2.1. Gamintojas, vadovaudamasis toliau išdėstytomis sąlygomis ir apribojimais, pakeis defektinę medžiagą (membraną) 

arba sumokės sumą, pakankamą pažeistam membranos plotui, kuriame atsirado pratekėjimas dėl membranos 
gamybos defektų, suremontuoti.

2.2. Gamintojas nekompensuoja sąnaudų, susijusių su perdirbimu, kitų medžiagų ir komponentų pakeitimu, išskyrus 
defektinę bituminę membraną.

2.3. Šios garantijos nuostatos neprieštarauja ir papildo garantijas, numatytas įstatymais, teisinio gynimo priemones ir 
teises, jei tokios yra, numatytas vartotojų teisių apsaugos įstatymuose.

3. SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
3.1. Norėdamas pasinaudoti šia Garantija, Savininkas per dešimt darbo dienų nuo galimo defekto nustatymo / išaiškėjimo 

informuoja Gamintoją raštu elektroninio pašto adresu technical@technonicol.eu.
3.2. Gamintojas per vieną darbo dieną išsiunčia raštišką atsakymą apie pranešimo įregistravimą ir informuoja Savininką, 

kokių priemonių imtasi problemoms, susijusioms su minėtu pranešimu, spręsti.
3.3. Skundus dėl įsigytų gaminių galima teikti tik kartu su membranos identifi kavimo informacija, nurodančia gamybos 

datą ir partijos numerį: prie šios garantijos pridedama gaminio etikete arba jos nuotrauka.
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3.4. Savininkas turi pateikti visiškai užpildytą Garantijos kortelę, bituminės membranos įsigijimo dokumentus, atliktų 
darbų aktą, stogo įrengimo ir stogo techninės priežiūros ataskaitą. Savininkas privalo užtikrinti Gamintojo atstovams 
laisvą prieigą prie Gamintojo bituminės stogo dangos įrengimo vietos, kad Gamintojo atstovai galėtų patikrinti 
pranešimo pagrįstumą bei atlikti būtinus matavimus ir padaryti fotografi jas.

3.5. Savininkas turi įrodyti, kad vandens pratekėjimas atsirado išimtinai dėl bituminės stogo dangos gamybinio defekto, 
o ne dėl kitos priežasties.

4. SĄLYGOS IR IŠIMTYS   
4.1. Gamintojas neatsako už bet kokius nuostolius dėl:

4.1.1. stichinių nelaimių, gamtinių, ekologinių ir kitų anomalijų, taip pat dėl force majeure aplinkybių;
4.1.2. žalos, padarytos netinkamai transportuojant, saugant ar naudojant medžiagas kitais tikslais;
4.1.3. nekvalifi kuoto įrengimo arba reikalavimų, išdėstytų Gamintojo įrengimo instrukcijoje, nesilaikymo ir neteisingo 

stogo hidroizoliacinės dangos, garo izoliacinio sluoksnio, šilumos izoliacijos bei ventiliacijos įrengimo;
4.1.4. pažeidimų, padarytų dėl nekvalifi kuotos stogo dangos techninės priežiūros arba remonto;
4.1.5. projekto klaidų ar defektų arba paslėptų defektų pastato konstrukcijoje;
4.1.6. spalvos, atspalvių arba tonų pasikeitimo dėl aplinkos išorinių veiksnių: cheminių medžiagų patekimo su krituliais, 

gyvųjų organizmų veiklos ir t. t.;
4.1.7. pastato vidaus apdailos ar išorinio vaizdo arba bet kokio turto, esančio jame, pažeidimo (išskyrus atvejus, 

numatytus pagal civilinio atsakomybės draudimo sąlygas);
4.1.8. išlaidų, patirtų remonto arba kitų darbų, atliekamų be Gamintojo raštiško sutikimo, metu;
4.1.9. žalos, patirtos dėl bet kokių kitų priežasčių, išskyrus gamybos defektą;
4.1.10. išlaidų, susijusių su utilizacija.

4.2. Defektinės membranos pakeitimų arba remonto atveju garantinis laikotarpis nepratęsiamas.
4.3. Esant nesutarimams, šalys turi naudotis nepriklausomo eksperto paslaugomis.

5. SĄLYGOS IR IŠIMTYS   
5.1. Gamintojas pasilieka teisę nutraukti atskirų savo produktų gamybą neinformuodamas Savininko.

Garantija galioja nurodytą laikotarpį kiekvienai medžiagos klasei nuo išvežimo iš Gamintojo arba ofi cialaus korporacijos 
„TECHNONICOL“ atstovo sandėlio ir tik visiškai apmokėjus už medžiagas. 

GARANTINĖ KORTELĖ:  

Pastato savininkas: 

Adresas:

Rangovas:

Rangovo adresas:

Pastato adresas: 

Stogo plotas, kv. m: 

Bituminė membrana 

(produktų pavadinimai): 

Bituminės membranos gamybos

data ir partijos numeris: 

PASTABOS:
• Garantija galioja tik pateikus dokumentus, patvirtinančius bituminės membranos įsigijimą, stogo įrengimo darbų 

atlikimą ir stogo techninės priežiūros ataskaitą.
• Garantija taikoma tik bituminėms stogo dangoms, įrengtoms pagal Gamintojo ritininių dangų įrengimo instrukciją.
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Čia pridėkite etiketes nuo produkto:

VIRŠUTINIS DVISLUOKSNĖS STOGO HIDROIZOLIACINĖS SISTEMOS SLUOKSNIS

APATINIS DVISLUOKSNĖS STOGO HIDROIZOLIACINĖS SISTEMOS SLUOKSNIS
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STOGO PRIEŽIŪROS IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS 

Ne mažiau kaip du kartus per metus (pavasarį ir rudenį) reikia atlikti toliau nurodytus techninės priežiūros darbus, siekiant 
užtikrinti, kad hidroizoliacijos būklė būtų puiki ir pašalinti visus pažeidimus iš karto jiems atsiradus.

1. Užtikrinkite lengvą ir saugų patekimą ant stogo patikrinimui atlikti pagal galiojančias saugos darbe taisykles.
2.  Pašalinkite nuo stogo lapus, šakas ir kitas pašalines medžiagas. Patikrinkite, ar visi latakai bei lietaus nutekamieji 

vamzdžiai neužsikimšę. Visas surinktas medžiagas reikia saugiai pašalinti nuo stogo. Siekdami įsitikinti, ar lietvamzdžiai 
neužsikimšę, patikrinkite, ar vanduo nuteka laisvai, neužsistovėdamas.

3.  Nupjaukite visas šakas, augančias netoli stogo krašto, nes krintantys lapai gali užkimšti lietvamzdžius. Medžiai ir šakos 
turi būti bent vieno metro atstumu nuo stogo krašto.

4.  Pašalinkite visus augalus, augančius ant hidroizoliacinės medžiagos, stengdamiesi nepažeisti dangos paviršiaus.
5.  Patikrinkite, ar stogo elementai, apdailos juostelės, mechaniniai laikikliai yra gerai pritvirtinti. Jei ne, informuokite 

pastato priežiūros vadovą, kad jie būtų suremontuoti arba pakeisti.
6.  Apžiūrėkite visas vietas, užsandarintas mastika, patikrinkite, ar ji neatsiskyrė ir nesutrūkinėjo. Aptikę problemų, 

informuokite pastato priežiūros vadovą, kad hermetikas būtų suremontuotas arba pakeistas.
7.  Patikrinkite, ar visi vaikščiojimo takai yra patikimai pritvirtinti prie hidroizoliacijos ir yra geros būklės.
8.  Patikrinkite, ar visos mašinos, ventiliacinės sistemos ar panašūs įrenginiai, sumontuoti ant stogo po hidroizoliacijos 

įrengimo, nėra pastatyti tiesiai ant hidroizoliacinės medžiagos: visada turi būti numatytas apsauginis sluoksnis. Taip pat 
patikrinkite, ar mechaninės tvirtinimo detalės, jei jos naudojamos, nepraduria hidroizoliacinės sistemos.

9.  Savininkas arba pastato priežiūros vadovas turi registruoti visus stogo patikrinimus, remontus ir techninės priežiūros 
darbus. Apie visus nusidėvėjimo ar pažeidimų požymius reikia nedelsiant pranešti Gamintojui, kad būtų galima įvertinti 
remonto poreikį.

10. Patikrinkite, ar nėra tepalo nuotėkio ar išsiliejimo iš kondicionavimo sistemų požymių. Tepalinės medžiagos gali labai 
pakenkti hidroizoliacinei sistemai, ir apie tai reikia nedelsiant pranešti.

11. Jei stogo dangą reikia valyti, ją galima plauti rankiniu būdu vandens ir tinkamo ploviklio tirpalu arba valyti aukšto 
slėgio įrenginiu. Purškimo antgalis turi būti laikomas ne mažiau nei 50 cm atstumu nuo valomo paviršiaus, vengiant 
per didelio slėgio.

PASTABOS:
• Naudokite tik ploviklius ar riebalų valiklius, kurie yra patvirtinti naudoti bituminėms membranoms ir nekenkia 

vandens organizmams.
• Naudojant Gamintojo nepatvirtintus metodus arba medžiagas, garantija automatiškai nustoja galioti.

12. Atlikdami stogo techninę priežiūrą ar kitus darbus, pasirūpinkite, kad nebūtų pakenkta esamai hidroizoliacinei 
medžiagai. Jei įtariama žala, kreipkitės į Gamintojo atstovą ir gaukite patarimų, kaip tęsti darbą. Dėl netinkamų veiksmų 
sugadinus hidroizoliacinę stogo dangą, garantija gali nustoti galioti.


