
 
 
 
 
 
 

- 1 - 
 

 
 

GWARANCJA  

ALIPLAST Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (dalej ALIPLAST lub Sprzedawca) zapewnia, iż: 

1) Profile aluminiowe surowe spełniają następujące wymagania w odniesieniu do norm oraz aprobat 
technicznych dla poszczególnych systemów: 
• są wykonane ze stopu aluminium EN AW-6060 wg PN-EN 573-3: 2009 ze stanami T4 lub T5 lub T6 

lub T64 LUB T66 wg PN-EN515:1996 
• spełniają wymagania określone w PN-EN 755-1: 2008 I PN-EN 755-2: 2008 
• odchyłki wymiarowe kształtowników są zgodne z PN-EN 755-9 oraz PN-EN 12020-2 

2) Anodowane powłoki tlenkowe spełniają następujące wymagania: 
• grubość oznacza według PN-EN ISO 2360 – zgodnie z zamówieniem nie mniej niż 15 µm 
• wygląd zewnętrzny zgodnie z PN-EN 12373-1 
• zdolność do absorpcji – barwny test kroplowy zgodny z PN-EN 12373 -4, wynik testu < 2  
• stopień uszczelnienia powłoki według PN-EN 12373-7 – wynik mniejszy lub równy 30mg/dm2 

 

ALIPLAST udziela gwarancji na poniższych zasadach: 

 

I. Profile aluminiowe lakierowane przez ALIPLAST oraz profile lakierowane z efektem drewnopodobnym  
 

1) ALIPLAST udziela 10-letniej gwarancji na przyczepność powłoki lakierniczej wykonanej na profilach 
aluminiowych systemów ALIPLAST i obejmuje takie wady jak odklejanie, pękanie, i łuszczenie się lakieru, 
korozję nitkową. Wyżej wymieniony okres gwarancji odnosi się do materiały wykonanego systemem 
jednowarstwowego malowania dla celów montażu w środowisku tożsamym z klasami korozyjności 
C1,C2,C3.  

2) Powłoka, która ma być objęta okresem 5 letniej gwarancji przy zastosowaniu w środowiskach o 
podwyższonych wymaganiach antykorozyjnych tożsamych z klasami C4 i C5, wymaga użycia systemu 
dwuwarstwowego malowania z podkładem antykorozyjnym. 

3) Nie podlega gwarancji powłoka lakiernicza wykonana na innych profilach niż profile systemu ALIPLAST, bądź 
kształtownikach, których producentem nie jest ALIPLAST. 

4) Matowienie koloru oraz utrata połysku są naturalnymi procesami fizycznymi i nie podlegają gwarancji. 
5) Odporność na oddziaływanie promieni UV określone są w licencji QUALICOAT oraz QUALIDECO. 
6) Ze względu na swoją specyfikę oraz sposób umieszczenia słojów, kolory drewnopodobne mogą wykazywać 

w kolejnych dostawach nieznaczną różnicę w strukturze drewna i jako takie nie podlegają reklamacji 
7) Przekładka termiczna w profilach zespolonych ze względu na brak właściwości przewodzenia ładunków 

elektrostatycznych może być niejednolicie zaprószona farbą lub całkowicie zamalowana. W przypadku 
profili zespalanych po lakierowaniu przekładka jest całkowicie czarna. 

8) Przekładka termiczna w profilach zespolonych podlega wyłączeniu z gwarancji na przyczepność powłoki 
lakierniczej.  

9) UTRATA GWARANCJI MOŻE NASTĄPIĆ NA SKUTEK NIEPRZESTRZEGANIA WYTYCZNYCH ZAWARTYCH W 
ROZDZIALE TRANSPORT SKŁADOWANIE I MONTAŻ ORAZ MYCIE POWŁOK PROSZKOWYCH  
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II. Profile aluminiowe anodowane 
 

Okres gwarancji na powłokę anodowaną jest uzależniony od gwarancji jaką zapewnia producent i wynosi 5 lat. 

 

 

III. Akcesoria lakierowane przez ALIPLAST  
 

1) ALIPLAST udziela 1-rocznej gwarancji na przyczepność powłoki lakierniczej wykonanej na akcesoriach 
aluminiowych ALIPLAST i obejmuje takie wady jak: odklejanie, pękanie i łuszczenie się lakieru oraz korozję 
nitkową. 

2) UTRATA GWARANCJI MOŻE NASTĄPIĆ NA SKUTEK NIEPRZESTRZEGANIA WYTYCZNYCH ZAWARTYCH W 
ROZDZIALE TRANSPORT SKŁADOWANIE I MONTAŻ ORAZ MYCIE POWŁOK PROSZKOWYCH 

 

 

IV. Akcesoria anodowane oraz lakierowane inne  
 

Na akcesoria anodowane oraz lakierowane innych producentów udziela się gwarancji w oparciu o gwarancję 
dostawcy gotowego produktu. 

 

 

V. Inne akcesoria 
 

1) Uszczelki – okres gwarancji wynosi 10 lat 
2) Narzędzia (praski) - okres gwarancji określony jest przez producenta i wynosi 12 miesięcy, z wyłączeniem 

elementów tnących, na które udzielana jest gwarancja 3 miesięcy 
 

W przypadku narzędzi gwarancja nie obejmuje:  

• wad powstałych wskutek niewłaściwego oraz niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, braku 
konserwacji oraz niewłaściwej eksploatacji 

• widocznych uszkodzeń mechanicznych z winy użytkownika takich jak uderzenia, upadki itp. 
• Uszkodzeń lub zniszczeń powstałych na skutek siły wyższej lub wpływu otoczenia. 
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3) Kupujący ponosi koszty nieuznanej przez producenta naprawy narzędzia łącznie z kosztami transportu. 
4) Gwarancja traci ważność w przypadku samodzielnych napraw przez użytkownika lub osoby trzecie. 
5) Wszelkie zmiany i modyfikacje w urządzeniu są jednoznaczne utratą gwarancji. 
6) Na akcesoria elektryczne udziela się gwarancji w zależności od gwarancji producenta danego artykułu. 
7) Na pozostałe akcesoria okres gwarancji wynosi 2 lata.  
8) Blachy i formatki aluminiowe podlegają 2 letniej gwarancji na przyczepność powłoki.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. Gwarancja obowiązuje od daty wydania materiału z firmy ALIPLAST. 
 

 

VII. Zgłoszenie reklamacyjne 
 

1) Wszystkie zgłoszenia reklamacyjne wymagają przesłania w formie pisemnej na odpowiednim formularzu 
reklamacyjnym dostępnym na stronie www.aliplast.pl w zakładce „reklamacje” ze szczególnym 
uwzględnieniem wszelkich informacji umożliwiających sprawną identyfikację reklamowanego asortymentu 
oraz daty jego dostawy. 

2) Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać wysłane na adres poczty elektronicznej reklamacje@aliplast.pl a 
dodatkowo do wiadomości właściwego Regionalnego Przedstawiciela Handlowego ALIPLAST. Wszelkie 
zgłoszenia telefoniczne powinny zostać potwierdzone w formie elektronicznej zgodnie z niniejszymi 
warunkami składania reklamacji. 

3) Podczas dostawy materiału Kupujący ma obowiązek sprawdzić dostarczany materiał pod kątem 
potencjalnych widocznych uszkodzeń mechanicznych, a w przypadku ich stwierdzenia niezwłocznie zgłosić 
kierowcy przewoźnika. Następnie przesłać oficjalne zgłoszenie zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszych 
warunkach ale nie później niż 7 dni od daty dostawy. 

4) Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego dokładnego sprawdzenia materiału pod kątem zgodności z 
zamówieniem, ilościowym i jakościowym nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia dostawy 
oraz przed przystąpieniem do działań fabrykacyjnych na towarze. Jeżeli materiał zostanie poddany 
działaniom produkcyjnym przed zgłoszeniem reklamacji, wszelkie roszczenia reklamacyjne zostaną uznane 
za niesłuszne i oddalone.  

5) Kupujący na żądanie umożliwi ALIPLAST zbadanie reklamowanego materiału poprzez odbiór przedmiotu 
reklamacji. Kupujący w przypadku zwrotów zachowa oryginalne opakowanie zwracanego towaru oraz 
zatroszczy się o należyte zabezpieczenie na czas transportu. W przypadku wątpliwości Kupujący udzieli 
niezbędnych dodatkowych informacji na żądanie ALIPLAST w sprawie zgłoszenia reklamacyjnego. 

6) ALIPLAST poinformuje niezwłocznie Kupującego (nie później niż 14 dni roboczych od dnia wpłynięcia 
zgłoszenia) o stanowisku w sprawie zgłoszenia reklamacyjnego. 

7) Rozpoczęcie postępowania reklamacyjnego nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty za wydany towar 
zgodnie z wystawioną fakturą VAT.  
   

http://www.aliplast.pl/
mailto:reklamacje@aliplast.pl
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VIII. Gwarancja będzie rozpatrywana po spełnieniu wymienionych poniżej czynników: 
 

1) Wszelkie konstrukcje wykonane zostały w oparciu o sztukę budowlaną oraz wytyczne jakie zawarte są w 
katalogach oraz wszelkiej pokrewnej dokumentacji technicznej, dostępnej dla klientów ALIPLAST. 

2) Zachowane zostały wszelkie wytyczne dotyczące transportu, składowania oraz montażu, o których mowa 
poniżej. 

3) W przypadku reklamacji, na wniosek ALIPLAST, Kupujący ma obowiązek przedłożyć wszelką dokumentację 
niezbędną do rozpatrzenia składanego roszczenia.  

4) W przypadku, gdy wykonywane konstrukcje lakierowane bądź anodowane mają być montowane w 
środowisku o podwyższonych parametrach korozyjnych tożsamych z klasami korozyjności C4,C5 na 
podstawie normy PN-EN 12944-2, czyli: 

• wybrzeża morskiego 
• narażenia na oddziaływanie emisji przemysłowych  
• narażenia na oddziaływanie środków chemicznych  
• narażenia na oddziaływanie wilgoci (baseny laboratoria itp.), 

informacja taka powinna zostać przekazana w momencie składania Zamówienia, pod rygorem utraty 
gwarancji.  

 

 

IX. Gwarancja nie obejmuje: 
 

1. Uszkodzeń mechanicznych powstałych nie z winy ALIPLAST. 
2. Spontanicznych, zamierzonych i spowodowanych błędami uszkodzeń, chyba, że zostały one 

spowodowane przez ALIPLAST lub osoby, za których działania ALIPLAST ponosi odpowiedzialność. 
3. Niestosowania się do zaleceń zawartych w katalogach oraz wszelkiej pokrewnej dokumentacji technicznej 

dostępnej dla klientów ALIPLAST. 
4. Świadomego oraz umyślnego działania ludzkiego zmierzającego do wszelkich uszkodzeń oraz zniszczeń 

towarów zakupionych od ALIPLAST. 
5. Powstanie wad na skutek czynników niezależnych od ALIPLAST, takich jak: 

a. klęski żywiołowe;  
b. wojny, ataki terrorystyczne lub sabotaże; 
c. bunty, rozruchy, strajki, konfiskaty; 
d. wybuchy wulkanu, trzęsienia ziemi, powodzie lub inne katastrofy żywiołowe; 
e. Bezpośrednie lub pośrednie skutki eksplozji, wzrostu temperatury powyżej      70 ºC, 

radioaktywności, promieniowania jonizującego, trujących eksplozji lub niebezpiecznych 
produktów rozszczepienia lub odpadowych; 

f. aktów terrorystycznych. 
 

6. Różnic w odcieniach kolorów jakie mogły zostać zauważone, a nie zostały zareklamowane przed 
przystąpieniem do fabrykacji materiału (materiał po fabrykacji nie podlega reklamacji). 
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7. Różnic w odcieniach drewnopodobnych, które mogą wykazywać nieznaczną rozbieżność w strukturze 
imitacji drewna i nie zachowują jednorodności powierzchni i jej odcieni.  

8. Uszkodzeń, które są skutkiem niewłaściwego postępowania stanowiącego warunek skorzystania z 
gwarancji na powłoki lakierowane, chyba, że zostały spowodowane przez ALIPLAST lub osoby, za których 
działania ALIPLAST ponosi odpowiedzialność. 

9. Uszkodzeń, które są skutkiem wprowadzonych zasadniczych zmian w produktach, profilach lub 
materiałach objętych gwarancją. (zasadniczy = jeżeli zmianie uległy charakterystyki pierwotne). 

 

10. Różnic w odcieniach kolorów w stosunku do wzorników papierowych, które mają charakter poglądowy, a 
z przyczyn technologicznych oraz produkcyjnych odcienie te mogą odbiegać od rzeczywistości. W 
szczególności tyczy się to wszelkich lakierów z dodatkami metalicznymi i perłowymi, które nie mają 
jednolitych kryteriów produkcji i norm obligujących producentów tych farb proszkowych do trzymania się 
określonego wzorca. 

 

11. Wszystkich różnego rodzaju uszkodzeń powłoki powstałych na skutek: 
a. odbiegającego od norm korzystania z produktów, zużycia lub zwyczajnych oznak starzenia; 
b. odkształceń powierzchni nośnika, na którym znajduje się powłoka lakierowana; 
c. przyczyn natury mechanicznej, chyba, że zostały spowodowane przez ALIPLAST lub osoby, za 

których działania ALIPLAST ponosi odpowiedzialność; 
d. istotnych i ciężkich szoków lub udarów termicznych;   
e. tarcia tępych przedmiotów lub obiektów, chyba, że zostały spowodowane przez ALIPLAST lub 

osoby, za których działania ALIPLAST ponosi odpowiedzialność; 
f. uszkodzeń, które nie wpływają na właściwości i estetykę powłoki;  
g. agresywnego oddziaływania środowiska; 
h. kontaktu z materiałami wytwarzającymi ogniwa galwaniczne; 
i. kontaktu z agresywnymi środkami chemicznymi; 
j. kontaktu z solą oraz innymi substancjami chemicznymi do usuwania oblodzenia w pobliżu profili. 

12. Uszkodzeń pośrednich lub niematerialnych, takich jak: utrata możliwości korzystania z produktu, 
bezrobocie, unieruchomienie, obniżenie wartości produktu, kara z tytułu zwłoki, utrata klientów, itd. 

13. Uszkodzeń powstałych w wyniku czyszczenia cieczami lub materiałami, przed którymi powłoka nie jest 
zabezpieczona chemicznie, uszkodzeń w wyniku niewłaściwego sposobu czyszczenia oraz uszkodzeń 
będących skutkiem błędów konstrukcyjnych lub napraw.  

14. Opóźnień w wykonaniu napraw, za które ALIPLAST nie ponosi odpowiedzialności, lub działania 
zabezpieczające, które są niezbędne jako następstwo kontroli. 

15. Uszkodzeń będących skutkiem nieprzerwanego lub odbiegającego od norm zanurzania w roztworach 
wodnych, chyba że otrzymano wcześniej pisemną zgodę ALIPLAST. 

16. Kompletnych lub częściowych napraw obrobionych profili, struktur i materiałów lub ich elementów. 
17. Profili i innych produktów odnośnie których nie można potwierdzić fakturami, iż ich powłoki zostały 

wykonane w ALIPLAST. 
18. Uszkodzeń będących bezpośrednim lub pośrednim skutkiem rys, pęknięć lub korodowania obiektów, 

struktur lub materiałów, które zostały odkształcone lub wygięte po malowaniu. 
19. Uszkodzeń wynikających z niewłaściwego przechowywania profili w foli opakowaniowej lub przy pomocy 

taśm zabezpieczających, w wyniku czego może nastąpić odbarwienie powłoki lub wulkanizacja taśmy. 
 

X. Transport, składowanie i montaż 
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1) Miejscem ostatecznego odbioru elementów pokrytych powłoką proszkową i anodowaną jest plac budowy 
i dlatego też należy mieć na uwadze możliwość uszkodzenia powłoki podczas transportu i składowania oraz 
montażu. 

2) Powłoki proszkowe i anodowane nie są odporne na mechaniczne uszkodzenia spowodowane przez ostre 
narzędzia i materiały ścierne. Są wrażliwe między innymi na działanie rozcieńczalników organicznych, 
stężonych alkoholi, kwasów, zasad i związków ropopochodnych. 

3) Dla uniknięcia powstania uszkodzeń nałożonej powłoki istotne jest właściwe opakowanie detali (owijanie 
w folie adhezyjne), jak również ich mocowanie podczas transportu. Przechowywanie w niewłaściwych 
warunkach może doprowadzić do kondensacji wilgoci pomiędzy powłoką, a folią opakowaniową, w wyniku 
czego na powłoce mogą pojawić się mleczne białe plamy. Plamy te można usunąć jedynie poprzez ponowne 
wygrzanie powłoki w piecu. 

4) Zginanie detalu po nałożeniu powłoki musi być poprzedzone testami potwierdzającymi zachowanie 
szczelności nałożonej powłoki. Nawet małe pęknięcia powłoki proszkowej mogą prowadzić do widocznych 
rys i powstania ognisk korozji.  

5) Masy do uszczelniania spoin i inne materiały pomocnicze, takie jak kity szklarskie, smary i chłodziwa 
stosowane do cięcia i wiercenia, kleje, zaprawy do spoin, taśmy klejące, itp. mające kontakt z pokrytymi 
powłoką powierzchniami muszą być pH – obojętne i nie zawierać substancji szkodliwych dla nałożonej 
farby. Oddziaływanie słońca potęguje agresywność chemikaliów w związku z tym wyżej podane materiały 
muszą być przed użyciem poddane próbie przydatności dla danej powłoki. 

6) Zbyt długie pozostawienie taśm zabezpieczających na powierzchni powłoki proszkowej, szczególnie przy 
eksploatacji słonecznej i wysokiej temperaturze otoczenia, może spowodować reakcję chemiczną 
prowadzącą do zespolenia folii z powłoką proszkową. W wyniku tej reakcji folia nie da się usunąć bez 
uszkodzenia powłoki proszkowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. Mycie i konserwacja powłok proszkowych 
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Mycie po montażu jest częstą przyczyną powstania wad powłok i dlatego też należy przestrzegać zasad 
opisanych poniżej. 

ALIPLAST zaleca stosowanie niżej wymieniowych preparatów celem czyszczenia i konserwacji, a Kupujący 
zapewni, że elementy malowane proszkowo będą regularnie myte i konserwowane przez specjalistę zgodnie z 
załączonymi zaleceniami. 

 

Zalecenia dotyczące pielęgnacji: 

 

PRODUKT WŁAŚCIWOŚCI ZASTOSOWANIE ZALECANA PIELĘGNACJA 

PERIODI-CLEAN* 

 

Zapobiegawcza ochrona 
powłoki. Nadaje się również 
do czyszczenia szyb 
okiennych. 

2 łyżki stołowe rozpuścić w wiadrze z 
ciepłą wodą. Umyć ramę miękką 
gąbką. Wytrzeć ściereczką z irchy. 

2 do 4 razy w roku, w zależności 
od poziomu zanieczyszczenia 
otoczenia: wieś, miasto, teren 
przemysłowy lub nad morzem. 

MAXIGLOSS* 

 

Nadaje lakierowanej 
powierzchni nowy i głęboki 
połysk. Czyści i zapewnia 
długofalową ochronę przed 
zabrudzeniem. Ze 
stabilizatorami UV. 

Należy stosować po wyczyszczeniu 
produktem Periodi Clean. Stosować 
bez użycia wody. Nanosić za pomocą 
szmatki  
w postaci nierozcieńczonej. Odczekać, 
aż środek zacznie działać, a następnie 
wypolerować suchą szmatką. 

1 x rok 

MAXICLEANER* 

 

W przypadku uszkodzeń 
nanosić punktowo na lakier. 
Nadaje się również do silnych 
zabrudzeń (np.: resztki kleju, 
resztki cementu, i in.). 
Obojętny chemicznie. 

Usunąć duże zabrudzenia. Nałożyć 
białą, płynną, nierozcieńczoną pastę. 
Odczekać kilka minut, aż środek 
zacznie działać (nie dopuścić do 
wyschnięcia). Wytrzeć zabrudzenia 
gąbką i zmyć wodą.  

Na końcu całkowicie wyczyścić za 
pomocą środka Periodi Clean i 
Maxigloss. 

Jeśli niezbędne. 

RETOUCHE STIFT* 

 

Do miejscowej obróbki 
głębokich uszkodzeń 
powierzchni lakieru. Jeżeli 
sztyft będzie dobrze 
zamknięty, jego okres 
przydatności wynosi 6 
miesięcy. 

Zdjąć zakręcaną przykrywkę z 
pędzelkiem i uchwytem z pojemnika. 

Napełnić kolorowym proszkiem z 
dostarczonej puszki. Wymieszać 
proszek i lakier bazowy za pomocą 
pędzla. Metalowy pojemnik ponownie 
zatkać przykrywką i uchwytem do 
trzymania. Mocno wstrząsać (ok.1 
min.). Gotowy do użycia lakier nanosić 
cienkimi warstwami. 

Jeśli niezbędne. 

* Niniejsze produkty do pielęgnacji nie są ani agresywne, ani toksyczne. 
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1) Po zamontowaniu stolarki aluminiowej: 
Dobrze wyczyścić konstrukcję środkiem Periodi-Clean, zgodnie z wytycznymi. 

Niezwłocznie usunąć wapno i cement, aby nie dopuścić do wypalenia. 

Lakierowaną powłokę zakonserwować środkiem Maxi-Gloss, aby nie mogło dojść do ponownego 
zabrudzenia, ponieważ Maxi-Gloss uszczelnia pory lakieru substancją podobną do wosku, bezpieczną 
dla lakieru. 

 

2) Okresowa konserwacja: 
Okresowa konserwacja oznacza czyszczenie od czasu do czasu. Jeżeli szyby okienne są czyszczone i np.: 
profile okienne czyszczone są ściereczką z irchy zawierającą resztki mydła, wówczas dodatkowo należy 
umyć powierzchnię. Ważne jest, aby przy tym sposobie czyszczenia spłukać powierzchnię czystą zimną 
wodą i usunąć resztki środków do czyszczenia. Pod wpływem promieniowania słonecznego UV i IR 
zabrudzenia pozostałe po myciu i ponowne zabrudzenia (kurz, deszcz, …) mogą powodować uszkodzenia 
lakierowanych powierzchni, których nie da się naprawić oraz utratę wartości estetycznych. Zalecany 
środek do czyszczenia: Periodi-Clean. 

 

3) Konserwacja roczna: 
Konserwacja roczna obejmuje bardziej dokładne czyszczenie niż czyszczenie przeprowadzane podczas 
konserwacji okresowej.  

Celem tego zabiegu jest usunięcie wszystkich zabrudzeń, które nagromadziły się w ciągu roku.  

Zalecany środek do czyszczenia to: Periodi-Clean. 

Po wykonaniu rocznej konserwacji zaleca się przeprowadzenie konserwacji lakieru za pomocą środka 
Maxi-Gloss, który jednocześnie zabezpiecza powłokę przed ponownym zabrudzeniem. 

W zależności od warunków otoczenia (wieś, bliskie otoczenie terenów przemysłowych, wybrzeże, teren 
miasta, …) należy zwiększyć częstotliwość konserwacji rocznej. 
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Zalecenia podczas mycia i konserwacji: 

 

Należy: 

• Wyczyścić zimną wodą przy użyciu miękkiej gąbki, ściereczki z mikrofazy, ewentualnie dodać neutralny środek 
do czyszczenia (PH7). 

• Tłuste, oleiste lub zakopcone substancje mogą być usunięte tylko za pomocą bezzapachowego benzolu lub 
alkoholu izopropylowego (IPA). W taki sam sposób można usunąć klej, silikon lub taśmę klejącą. Uporczywe 
resztki zabrudzenia można ewentualnie usunąć miękką, białą gumką do ścierania. Jako produkty podstawowe 
ALIPLAST zaleca Periodi Clean i Maxi Gloss. 

• Podczas obróbki środki do czyszczenia, jak również powierzchnie przeznaczone do wyczyszczenia, nie powinny 
przekroczyć temperatury 25 ºC. 

• Podczas czyszczenia za pomocą neutralnego środka konieczne jest spłukanie powierzchni zimną wodą, aby nie 
pozostały na niej resztki środka. 

• W zależności od warunków otoczenia lakierowane powierzchnie należy dokładnie czyścić co najmniej raz w 
roku. Zaleca się jednak dokładne czyszczenie dwa razy w roku (np.: wiosną i jesienią). 

 

Nie należy: 

• Stosować rozpuszczalników, które zawierają ester, ketony, alkohole wielowartościowe, eter glikolowy lub 
węglowodory halogenowe i podobne. 

• Nie należy używać silnie kwaśnych lub alkalicznych środków do czyszczenia (np.: uniwersalny środek do 
czyszczenia, środek do odtłuszczania). 

• Nie należy stosować produktów, które zawierają składniki ścierające oraz środków do czyszczenia o nieznanym 
składzie. 

• Nie należy przeprowadzać czyszczenia przy pełnym nasłonecznieniu. Zaleca się przeprowadzenie czyszczenia 
w zachmurzony lub deszczowy dzień. 

• Niedozwolone jest stosowanie urządzeń do czyszczenia parą i wysokociśnieniowych z preparatem do usuwania 
brudu. 

• Nie wolno stosować ściernych środków czyszczących ani czyścić powierzchni poprzez tarcie. Dopuszcza się 
stosowanie delikatnych tkanin bawełnianych, przeznaczonych do przemysłowego czyszczenia. Podczas 
przecierania nie należy zbyt mocno dociskać tkaniny do czyszczonej powierzchni. 
 

 

XII. Dodatkowe zalecenia dotyczące lakierów strukturalnych 
 

1) Spłukać powierzchnię pod bieżącą zimną wodą w celu usunięcia wszystkich zabrudzeń, piasku i kurzu, które 
nie przywarły do powierzchni. 

2) Za pomocą gąbki lub ściereczki z mikrofazy dokładnie nanieść na powierzchnię delikatny roztwór mydlany i 
poddać działaniu.  Działanie środka do czyszczenia nie może trwać dłużej niż 1 godzinę. 

3) Dokładnie spłukać czystą zimną wodą. Można zastosować urządzenie wysokociśnieniowe spryskując 
powierzchnię z minimalnej odległości 1 m. Nie należy stosować preparatu do usuwania brudu lub urządzenia 
do czyszczenia parą. 



 
 
 
 
 
 

- 10 - 
 

 
 

4) Po spłukaniu powierzchnię wysuszyć czystą (nie zawierającą środków czyszczących) ściereczką bez frędzli lub 
skórzaną ściereczką do okien. 

5) Do konserwacji powierzchni zastosować środek Maxi-Gloss, ponieważ Maxi-Gloss uszczelnia pory lakieru 
substancją podobną do wosku i bezpieczną dla lakieru. 

6) W przypadku silnego zabrudzenia powtórzyć czynność po upływie 24 godzin.  
 

W razie konieczności skorzystania z gwarancji przez Kupującego, ALIPLAST wymaga przedstawienia dokumentacji 
potwierdzającej wykonywanie czynności i konserwacji zgodnie z wytycznymi zawartymi w gwarancji. ALIPLAST 
wymaga prowadzenie dziennika konserwacji oraz archiwizowanie zleceń usług czyszczenia i faktur 
potwierdzających wykonanie tych usług. 

 

 

 

 

 

 

 


