Sniega barjeru ekspluatācija un garantija.
Ekspluatācijas noteikumi
Ieteicams pirmajā sniega barjeras ekspluatācijas gadā, ik pēc katriem 5 mēnešiem, pārbaudīt skrūvju
savienojumu stiprību un hermētiskumu, ņemot vērā latojuma žūšanu. Ieteicams katru gadu pārbaudīt arī
pārējo skrūvju un uzgriežņu savienojumu stiprību un hermētiskumu. Sniegs un ledus no jumta ir jānotīra, ja
ziemas periodā sniega slodze pārsniedz aprēķināto - tabulās norādīto.
Sniega barjera ir krāsota ar pulverkrāsu un tā reizi 6 mēnešos ir jāmazgā ar ne-abrazīvu mazgāšanas līdzekli.
Ja sniega barjera atrodas ļoti netīra vidē vai vidē ar augstu piesārņojumu, ir vēlama biežāka mazgāšana.
Mazgāšanai ir derīgi tīrīšanas līdzekļi, kuru pH līmenis ir starp 5 un 9.
Netīrumus no sniega barjerām var notīrīt, mazgājot tās arī ar augsta spiediena ūdens strūklu un izmantojot
atbilstošu tīrīšanas līdzekļa emulsiju. Tīrīšanas līdzeklis nedrīkst saturēt abrazīvas daļiņas vai šķīdinātāju.
Mehāniska mazgāšana ar birstēm var bojāt sniega barjeras pārklājumu. Pēc mazgāšanas sniega barjera ir
rūpīgi jānoskalo ar tīru ūdeni un tai jāļauj nožūt dabīgos apstākļos.
Sniega barjeras kalpošanas laiks un garantija
Sniega barjera ir cinkota, pirms krāsošanas ir veikta cinka fosfatēšana un pulverkrāsošanai ir izmantota
Teknos pulverkrāsa INFALIT PE 8316. Izmantojot šādu apstrādes sistēmu, sagaidāmais sniega barjeras
kalpošanas laiks ir vismaz 10 gadi* un tas ir atkarīgs no jumta ekspluatācijas un ēkas atrašanās vietas,
atbilstoši atmosfēriskās korozivitātes kategorijām C3 - vidēja, C4 – augsta (lauku rajoni, pilsētas klimats).
* Sagaidāmais sniega barjeru ekspluatācijas laiks nav tas pats, kas garantijas laiks. Ekspluatācijas laiks ir tehnisks
apzīmējums, kas var palīdzēt īpašniekam noteikt optimālāko izstrādājumu apkalpošanas programmu. Garantijas laiks –
tas ir galvenais jautājums, kas ir speciāli jāatrunā līgumā. Garantijas laiks parasti ir īsāks nekā kalpošanas laiks.
Nepastāv tādi noteikumi, kas sasaistītu abus iepriekš norādītos laikus.

Sniega barjeras garantijas laiks ir 5 gadi.
Garantijas noteikumi
Garantija attiecas sniega barjerām ar pārklājumu, kuras tiek ekspluatētas normālos apstākļos. Garantija
attiecas uz šādiem klimatisko apstākļu izraisītajiem bojājumiem:
- pārklājuma (krāsas) atlobīšanās;
- pārklājuma plaisāšana;
- nevienmērīga vai stipra krāsas toņa izmaiņa.
Garantija darbojas, ja:
1. Sniega barjeras ir samontētas atbilstoši montāžas instrukcijām;
2. Materiālu stiprināšanai ir izmantotas atbilstošas skrūves un blīvējums;
3. Ir ievēroti SIA SKĀRDA NAMS materiālu glabāšanas un ekspluatācijas noteikumi;
4. Būvobjekts atrodas Latvijas Republikas teritorijā.
Garantija nedarbojas, ja:
1. Sniega barjeras pārklājums ir bojāts ekstremālu klimatisko apstākļu dēļ: ir bijis palielināts ķīmisko
reaģentu (gāzu, tvaiku, šķidrumu, sāļu) vai putekļu saturs gaisā;
2. Sniega barjeras pārklājumu ir sabojājuši svešķermeņi, ugunsgrēks, sprādziens, vētra, zemestrīce, radiācija,
zibens, krusa, plūdi u.c. stihiskas nelaimes, kā arī kara laika apstākļi un ļaunprātīga materiālu bojāšana;
3. Sniega barjeras pārklājums sabojāts paviršas celtniecības vai nepareizas montāžas gaitā;
4. Materiāls ir griezts ar abrazīvo disku;
5. Sniega barjeras pārklājums ir mehāniski sabojāts, to montējot vai pārvadājot, kā arī nepareizi glabājot;
6. Ir izmainījies krāsas spīdums;
7. Krāsas tonis izmainījies vienmērīgi;
8. Krāsas tonis ir izmainījies no netīrumiem uz sniega barjeras virsmas vai t.s. karbonātu izsāļojumiem
(“eforiscence );
9. Garantija neattiecas uz sniega barjeras vietām;
10. Pircējs nevar uzrādīt preču pavadzīmes – rēķina oriģinālu.

