
 

 

 

 

Gwarancja na Maty 

Zalącznik A: 

 
Ta lista zawiera opisy tego, co Kleen-Tex określa jako wady produkcyjne i dopuszczalne wady kosmetyczne 
 
Niedopuszczalne wady – te powodują, że maty będą przedmiotem roszczenia klienta 

1. Ponad ± 5% odchylenie w rozmiarze 

 

2. Grubość borderu: 

2.1 dla mat gumowych 0,9 mm - poniżej 1,7 mm lub powyżej 2,3 mm 

2.2 dla mat gumowych 1,4 mm - poniżej 2,2 mm lub powyżej 2,8 mm 

2.3 dla mat gumowych 1,8 mm - poniżej 2,6 mm lub powyżej 3,2 mm 

2.4 dla mat gumowych 2,8 mm - poniżej 3,6 mm lub powyżej 4,2 mm 

2.5 dla mat gumowych 3,6 mm - poniżej 3,3 mm lub powyżej 4,0 mm 

 

3. Różnice w szerokości borderu powyżej 2 mm. 

 

4. Szerokość borderu: 

 

 

4.1. dla mat o grubości 20 mm - mniejszej niż 18 mm lub większej niż 22 mmfor mats with 10 mm border 

- less than 9 mm or over 11 mm 

4.2. dla mat z borderem 10 mm - mniej niż 9 mm lub więcej niż 11 mm 

 

5. Głębokie rowki i wgłębienia na powierzchni borderu. 

6. Głębokie rowki i wgłębienia na spodzie maty 

7. Nacięcia w borderze. 

8. Materiał nieprzymocowany do gumy - przędzę można usunąć palcami 

9. Guma nie jest w pełni wulkanizowana - po naciśnięciu paznokciem, pozostaje śladowe wgniecenie 

10. Gumę można rozciągnąć ręcznie 

11. Do zamówienia nie dołączono rzepów 

12. Nieprawidłowo umieszczone etykiety lub oznaczenia. 

13. Widoczne wady drukowanych tkanin: 

13.1 Niedobarwiona przędza u dołu powyżej 2 mm – widoczne krawędzie 

13.2 Rozlanie barwnika 

13.3 Widoczne „pajączki”, paski, rozlania z farby 

13.4 Kolor niezgodny z zamówieniem 

13.5 Różnice w szerokości ramek (powyżej 5 mm) 

13.6 Przesunięte logo (różnica odległości od krawędzi powyżej 3 mm) 

 



 

 

 

 

Dopuszczalne wady - nie będą stanowić podstawy roszczenia klienta. Są to wady kosmetyczne i nie 

skracają oczekiwanej żywotności ani wydajności maty.  

1. Nierówna (falista) krawędź materiału 

2. Kawałki przędzy / włókien na brzegach lub z tyłu mat 

3. Wypukłości na spodzie maty 

4. Drobne rysy, linie i wgniecenia na powierzchni maty 

5. Drobne rysy, linie i wgniecenia na powierzchni borderów 

6. Różnice w połysku gumy 

7. Efekt „tęczy” na gumowych borderach. 

 


