
ZÁRUKA  

na asfaltové pásy 
 

Záruka se vztahuje k výrobkům I. jakosti, po jejich odborné aplikaci na: 

• funkčnost schopnosti chránit stavby, konstrukce a další zařízení proti nepříznivým účinkům vlhkosti 

(zemní, vzdušné i atmosférické) a tlakové vody dle oblasti použití, s ohledem na přirozené stárnutí a 

opotřebení výrobků 

• viditelné vady a odchylky od deklarovaných hodnot, uvedených v technickém listě, zjištěných při 

převzetí výrobku 

• skryté vady výrobku, které se projeví po odborné aplikaci a jsou prokazatelně vadami, vzniklými při 

výrobě 

 
 

Charvát a.s. poskytuje záruku na –  
 

 

Asfaltované lepenky (typ A, typ R) 
 

2 roky 
 

Asfaltové pásy oxidované 
 

2 roky 
 

Asfaltové pásy modifikované na -15 °C 
 

7 let 
 

Asfaltové pásy modifikované na -25 °C 
 

10 let 
 

Samolepící modifikované pásy 
 

10 let 
Záruční doba začíná dnem prodeje materiálu z výrobního závodu v Doudlebách nad Orlicí. 

 

Poskytnutá záruka od Charvát a.s. zaniká nedodržením požadovaných podmínek: 

• skladování a manipulace 

• provedení pokládky materiálu osobou, odborně způsobilou pro řemeslo izolatérství, dle pokynů pro 

zpracování asfaltových pásů výrobního programu firmy Charvát a.s. 
• použití výrobku je v souladu se zásadami pro navrhování střech, střešních konstrukcí a izolování 

spodní stavby, s dodržením principů opracování detailů 

• pravidelné údržby střechy 

 

Charvát a.s. není zodpovědný a tato záruka se nevztahuje na: 

• škody, vzniklé mimořádným působením přírodních sil a provozem na střeše 

• škody, způsobené nedodržením technologických postupů a pokynů pro zpracování 

• projevy, které nezpůsobí ztrátu funkčnosti asfaltových pásů (tzn., že výrobky splňují nadále 

vodotěsnou funkci) 

• barvu – nejednotný odstín vrchního hrubozrnného posypu 

• bezvadné výrobky, dodané v balení současně s vadnými výrobky 

• výrobek, který byl poškozen při manipulaci nebo nevhodným skladováním (dbejte pokynů výrobce, 

které jsou uvedeny na přebalech výrobků) 

• ztrátu funkčnosti při nedodržení pravidelné údržby střechy 

• ztrátu funkčnosti, způsobené biologickými vlivy 

• pásy bez označení FINAL, ponechané bez ochrany proti UV záření 
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V případě, že při převzetí nebo pokládce asfaltových pásů je zjevná viditelná vada, je nutné 

přerušit zabudování těchto výrobků do stavby, aby bylo zabráněno vzniku dalších finančních 

nákladů. Je nutné neprodleně informovat dodavatele a domluvit další průběh. V případě 

nedodržení tohoto postupu zaniká nárok na přiznání ostatních nákladů nad rámec dodávky 

vadných výrobků. 

Výrobky jsou certifikovány TZÚS dle platných evropských norem. Kvalita výrobků je pod neustálou kontrolou 

podnikové laboratoře. Podmínkou pro uplatnění záruky je předložení dokladu o nákupu a části přebalu 

s vytištěným datem výroby, popř. dodacího listu se zaznamenaným datem nebo kódem výroby, které je 

uvedeno na každé roli asfaltových pásů. 

 

 

 

 


