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Kaunas
UAB „BRIKERS LT“ Gaminių kokybė ir garantinės sąlygos
Informuojame, jog UAB „Brikers LT“ gaminiai atitinka visus reikalaujamus standartus:
• LST EN 1338:2003,LST EN 1338:2003/AC:2006 – grindinio trinkelės;
• LST EN 1339:2003,LST EN 1339:2003/AC:2006 – betono plokštės-plytelės;
• LST EN 1340:2003,LST EN 1340:2003/AC:2006 – JB ir GB grupių bortai.
Gaminiams suteikiamos visos šių standartų ribose apibrėžtos taikomos garantijos, taip pat ir
civilinio kodekso nustatyta tvarka. Garantinio laikotarpio pradžia laikoma kliento gaminių įsigijimo
data. UAB „Brikers LT“, kaip gamintojas, patvirtina, kad pirkimo dokumentuose nurodyti gaminiai
atitinka jų paskirtį, eksploatacines savybes, kurios nurodytos gaminių eksploatacinių savybių
deklaracijose.
Pirkėjas turi pareigą patikrinti, kad jo įsigyti gaminiai pakrauti ir pristatyti nepažeisti, pirkėjui
pastebėjus, jog pristatymo metu gaminiai apgadinti, jis privalo juos nufotografuoti, užfiksuoti
transporto priemonę, prekes lydintį krovinio važtaraštį ir pranešti tai pardavėjui. Taip pat šiuo atveju
pirkėjas turi nepakuoti, neardyti pristatytų gaminių pakuočių, nesilaikant šių nurodymų, pirkėjas
veikia savo rizika.
Atspalvių skirtumas nėra gaminių brokas. Dažniausiai atspalvių skirtumai atsiranda dėl
vandens kiekio svyravimo betono mišinio masėje skirtinguose maišymuose, dėl smėlyje esančių
priemaišų, dėl gaminių išdėstymo brandinimo kamerose. Visi šie veiksniai daro įtaką gaminių
atspalviui, bet jokiu būdu nekeičia gaminio kokybės parametrų. Gaminių atspalviai suvienodėja
įrengus dangą ir ją šluojant pildant trinkelių tarpus, taip pat dangą pradėjus eksploatuoti.
Baltos druskų dėmės, atsiradusios ant betono gaminių paviršiaus, nėra produkcijos
brokas, tai – cemento kietėjimo požymis.
UAB „Brikers LT“ betono gaminių garantinių sąlygų aprašas:
Garantija netaikoma:
1. Betoninių gaminių, suklotų į dangą, estetiniam vaizdui.
2. Betoniniams gaminiams, suklotiems į dangą, įrengtą be statinio projekto, kai toks projektas
pagal teisės aktus buvo reikalingas (dėl dangą faktiškai veiksiančių apkrovų nenumatymo,
aplinkos veiksnių neįvertinimo).
3. Betoniniams gaminiams, suklotiems į dangą, nesilaikant taikytinuose teisės aktuose
(galiojančiuose statybos normose, taisyklėse, techniniuose reglamentuose ir pan.) įtvirtintų
reikalavimų (toks reikalavimų nesilaikymas lemia ne tik betoninių gaminių vizualių savybių
pablogėjimą, bet ir jų struktūros pažeidimą, t. y. gamintojo deklaruotų produktų eksploatacinių
savybių suprastėjimą).
4. Betoniniams gaminiams, suklotiems į dangą, nesilaikant Minimalių betoninių gaminių
įrengimo ir eksploatacijos reikalavimų, nurodytų interneto svetainėje www.brikers.lt (toks
reikalavimų nesilaikymas lemia ne tik betoninių gaminių vizualių savybių pablogėjimą, bet ir
jų struktūros pažeidimą, t. y. gamintojo deklaruotų produktų eksploatacinių savybių
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suprastėjimą), įskaitant betoniniams gaminiams, suklotiems į dangą, kurios pasluoksniui ir(ar)
siūlių užpilui įrengti panaudoti vandeniui nelaidūs surištieji statybinių medžiagų mišiniai
(pasluoksnio ir siūlių užpilo skiediniai).
5. Pirkėjui nesilaikant šių garantijos sąlygų ir(ar) gaminių, kaip produkto, eksploatacinių savybių
deklaracijos sąlygų.
Gaminių defektais nėra laikoma (įtakos deklaruotoms produkto eksploatacinėms savybėms
neturi) Betoninių gaminių vizualios savybės, tame tarpe:
1. Gaminio paviršiaus tekstūros subraižymų buvimas po gaminių pristatymo, kai įbrėžimų gylis
yra iki 0.5 mm, kadangi tai yra neišvengiama betoninių gaminių transportavimo pasekmė.
2. Gaminio paviršiaus tekstūros subraižymas, įvykęs gaminių klojimo į dangą ar dangos
eksploatacijos metu, kai įbrėžimų gylis yra iki 0.5 mm.
3. Gaminių spalvų skirtumas, kai spalva yra lyginama su internetiniame puslapyje ar
informaciniuose leidiniuose pateikta produkto spalva.
4. Gaminių, lyginant juos tarpusavyje, vizualios savybės (spalvos, tekstūros ir išvaizdos
skirtumai), kadangi tam įtakos turi ne tik tų gaminių gamyboje naudoti natūralūs gamtiniai
užpildai, jų atspalvių nevienodumas, bet ir kietėjimo sąlygos, kitų panaudotų žaliavų savybės.
5. Gaminių, suklotų į dangą, eksploatavimo metu atsiradę tų gaminių vizualių savybių pokyčiai
(pavyzdžiui, atsiradęs grindinio paviršiaus dėmėtumas), kadangi tam įtakos turi tiek aplinkos
veiksniai, tiek pačios dangos eksploatavimo ypatumai.
6. Baltos spalvos dėmių ant gaminių paviršiaus buvimas gaminių priėmimo-perdavimo pirkėjui
momentu arba tokių dėmių atsiradimas gaminių, suklotų į dangą, eksploatacijos metu, kadangi
tai yra kalcio karbonato (kalkės) išsiskyrimo pasekmė.
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad:
• minėti gaminių vizualių savybių skirtumai / pasikeitimai įtakos deklaruotoms produkto
eksploatacinėms savybėms neturi ir pagal taikytinus teisės aktus nėra laikomi reikšmingais;
• mažiausi gaminių spalvos ir tekstūros skirtumai yra tos pačios partijos produkcijoje, todėl
rekomenduojame reikalingą gaminių kiekį įsigyti iškart. Homogeniškam dangos spalvos
pasiskirstymo užtikrinimui būtina į dangą klojamus gaminius imti iš karto iš kelių paketų
vertikaliomis eilėmis, o ne horizontaliais sluoksniais;
• betoniniai gaminiai yra įgeriantys, todėl ant dangos, įrengtos panaudojant tuos gaminius,
paviršiaus patekę nešvarumai gali mechaniškai prisitvirtinti arba įsigerti į produktą ir palikti
jame matomas dėmes. Dėl šios priežasties, ypač ilgesnį laiką nuo dangos nešalinant
nešvarumų, gaminiai gali likti dėmėti;
• dangą eksploatuojant gaminių paviršiuje esančios / eksploatavimo eigoje atsiradusios baltos
kalcio karbonato (kalkės) dėmės palaipsniui nusitrina. Vis dėlto, priklausomai nuo dangos
zonų eksploatavimo intensyvumo, minėtas baltų dėmių nusitrynimas gali užtrukti metus ir
ilgiau. Gaminio paviršiaus tekstūros subraižymų buvimas po gaminių pristatymo, kai įbrėžimų
gylis yra iki 0.5 mm, kadangi tai neišvengiama betoninių gaminių transportavimo pasekmė.

