
ГАРАНТІЯ 
НА ПРОДУКЦІЮ ТМ «FaSiding»

Умови гарантії
1  Гарантія поширюється на продукцію, що випускається під ТМ «FaSiding»*.
2  Підприємство-виробник гарантує, що протягом 25 років даний сайдинг та комплектуючі до нього не будуть піддаватися розтріску-

ванню, здуттю, відшаруванню, а також нерівномірним змінам кольору, що перевищують норму визначену як 3-й ступінь по сірій 
шкалі (згідно норми PN-EN 20105-A02).

3  Гарантія обчислюється з дати продажу продукції.
4  Гарантія дійсна при дотриманні наступних умов:

a. монтаж сайдингу проведений строго відповідно до Інструкції з монтажу;
b. продукція зберігалася і транспортувалася відповідно до Правил зберігання і транспортування;
c. продукція використовувалася за її прямим призначенням, з дотриманням правил експлуатації;
d. продукція монтувалася тільки з використанням оригінальних комплектуючих.

5  Гарантія не надається у випадках:
a. форс-мажорних обставин або дій непереборної сили;
b. використання продукції не за цільовим призначенням;
c. нанесення навмисної або ненавмисної шкоди продукції;
d. невідповідності монтажу продукції інструкції з монтажу;
e. недотримання правил зберігання і транспортування продукції;
f. наявності механічних пошкоджень продукції;
g. наявності пошкоджень, викликаних стихійними лихами, неприродними погодними або тепловими впливами.

6  Про випадки виявлення недоліків Покупець повинен повідомити організації продавця у письмовій формі протягом 30 днів з мо-
менту такого виявлення недоліків. При цьому обов’язково додається документ, що підтверджує покупку продукції (чек, квитанція, 
накладна). 

7  При виникненні гарантійного випадку за умовами гарантії підприємство-виробник, у разі підтвердження 
провини підприємства виробника (на підставі проведеної експертної оцінки), замінює тільки 
пошкоджену продукцію або продукцію з недоліками. Вартість монтажу, повторного 
монтажу, вартість додаткових матеріалів та інші непрямі (прямі) збитки 
не включаються в умови гарантії і не відшкодовуються 
виробником.

РОКІВ
ГАРАНТІЯ

* Продукція ТМ «FaSiding» виготовлена   на замовлення компанії 
MIZOL на виробничій базі ТОВ «Базис 2011» 
згідно ДСТУ Б В.2.7.-146:2008

fasiding.com.ua

fasiding.com.ua
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Правила зберігання і транспортування
 При зберіганні і при перевезенні упаковки з сайдингом повинні лежати на рівній, плоскій поверхні так, щоб вони мали опору по всій 

своїй довжині.

 Упаковки з сайдингом повинні зберігатися в стопках висотою не більше ніж в 15 пачок.

 Не зберігати упаковки з сайдингом в умовах, коли температура всередині упаковки може перевищити 60 °С, наприклад, під прями-
ми сонячними променями при температурі вище 20 °С, на чорній поверхні в жарку погоду, під темними тентами або пластиковою 
плівкою без циркуляції повітря.

Основні правила монтажу
 При монтажі сайдинга слід пам’ятати, що в процесі експлуатації панелі можуть розширюватися і стискуватися під впливом перепадів 

температур. Тому панелі слід не щільно закріплювати за допомогою кріплень (цвяхів або саморізів). Якщо після закріплення панель 
можна рухати з боку в бік, значить монтаж проведений вірно.

 Вертикальні профілі обрешітки повинні розташовуватися з інтервалом не більше 30–40 см один від одного. 

 У місцях з’єднання панелей з комплектуючими залишається зазор в 6 мм, щоб був простір для температурного розширення. Якщо 
монтаж здійснюється при мінусовій температурі – робиться зазор в 11–12 мм.

 При установці сайдингової панелі слід докласти зусилля знизу вгору до тих пір, поки замок повністю не з’єднається з нижньою 
деталлю. Не слід натягувати панель при її закріпленні. 

 Кріплення повинні забиватися тільки в спеціальні отвори і тільки по центру отвору.
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