
 
 

OSVĚDČENÍ O ZÁRUCE NA VLOŽKOVÝ MATERIÁL AGAM PRO 
PLAVECKÉ BAZÉNY 

 
Rozhodli jste se, že si vyložíte svůj bazén. BLAHOPŘEJEME VÁM! To je velmi 
moudré rozhodnutí. Vyložení vložkovým materiálem je nejpoužívanější technika 
zajišťující vodotěsnost bazénu; vyznačuje se vysokou kvalitou, spolehlivými 
vlastnostmi i výhodnou cenou. Údržba je velice jednoduchá, a když se budete řídit 
níže uvedenými radami, může vám výrobek sloužit po dlouhou dobu. 
 
1. Firma Haogenplast zaručuje, že její vložka z PVC pro bazény je kvalitní 

výrobek. 
2. Pokud jde o záruční podmínky, zaručuje firma Haogenplast úměrně po období 

deseti let od zakoupení výrobku, že si výrobek zachová vlastnosti, které měl 
po vyrobení a vodotěsnost tak, jak je uvedeno v technické specifikaci výrobce. 

3. Pokud budou dodrženy záruční podmínky a v souladu s předcházejícím 
bodem, vymění firma vadný materiál se slevou za používání 10% ročně, s 
výjimkou jiné odpovědnosti nebo závazků na uhrazení škody. Veškeré práce, 
doprava a náhrady v rámci takové aktivace záruky jdou na účet zákazníka. 

4. Záruka se nevztahuje na následující závady: 
 nepoužívání pro účely, pro které je vložkový materiál určen; skvrny nebo 

plíseň; opotřebování způsobené používáním výrobku; nedostatečná ochrana 
elektrické instalace podle současných předpisů; vyšší moc; výrobek nebyl 
instalován podle pokynů výrobce; špatná údržba a špatná bilance vody; 
fyzické poškození výrobku včetně změn způsobených únavou nebo ztrácením 
barvy (slábnutím) vložky; stres (namáhání) způsobený konstrukcí nebo 
stěnami bazénu; stres vyvolaný změnami půdy, vysoká hladina spodní vody.  

5. Záruka přestává platit, pokud je výrobek vystavený vodě o teplotě vyšší než 
32°C. Poznámka: vodotěsné vlastnosti zůstávají nezměněny až do teploty 
32°C. Pokud teplota vody stoupne, začíná být její bilance nestabilní, více 
v častěji používaných bazénech, a dochází k únavě a předčasnému odbarvení 
výrobku. Pokud bude uplatněna záruka, musí mít firma Haogenplast volný 
přístup na místo instalace i k záznamům, aby si mohla ověřit podmínky, za 
kterých byl výrobek používán. 

6. Záruka firmy Haogenplast se vztahuje pouze na dodávku výrobku. V žádném 
případě není firma Haogenplast zodpovědná za tyto náklady: odstranění 
výrobku, jeho instalaci, dopravu, plnění, zahřívání a úpravu vody. 

7. Nárok na plnění záruky bude uznán za platný pouze v případě, že příloha 
k registraci záruky je vyplněna a podepsána příslušným zástupcem v den 
prodeje. Záruka bude také platná pouze tehdy, pokud již byla plně zaplacena 
faktura za dodávku výrobku. 

8. Zákazník musí informovat firmu Haogenplast nebo jejího pověřeného 
zástupce maximálně do 7 (sedmi) dnů ode dne, kdy byla závada zjištěna, a 
musí dodat firmě úplný a jasný popis povahy závady na výrobku a stvrzenku o 
koupi nebo osvědčení o záruce. 
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9. Kromě podmínek výše uvedených neposkytuje firma Haogenplast žádné 
záruky, vyslovené nebo implikované, ani záruky na obchodování nebo na 
úpravu pro speciální účely. Žádný zástupce prodejce či distributor firmy  

 
 
Haogenplast nesmí změnit podmínky této záruky a firma Haogenplast nebude 
zodpovědná za žádný výklad třetích osob jiný, než je tento výslovně uvedený 
v tomto osvědčení o záruce. 

 
 
 
Příloha k registraci záruky – Agam – materiál pro vyložení plaveckých bazénů 

 
Č.……. 

 
Tento formulář musejí zákazník a zástupce celý vyplnit v den prodeje (přípustný je 
pouze originál). 
 
Jméno zákazníka   
 
adresa zákazníka   
 
místo instalace   
 
jméno obchodního zástupce   č. faktury   
č. šarže Agamu   množství  
podpis obchodního zástupce   podpis zákazníka   
 
Úprava vody 
Vodní bilance: 
Hodnota pH nesmí být menší než 7, existuje nebezpečí svraštění. 
pH mezi 7 a 7,4; koncentrace chloru mezi 0,7 a 1.2 g na krychlový metr. 
pH mezi 7 a 7.4; koncentrace bromu blížící se dvěma gramům na krychlový metr 
Zásaditost přibližně 100 ppm (10-6) 
Tvrdost vody (vápenitá) 100 ppm jako minimum 
Koncentrace zbytkového chloru mezi 1 a 1,5 ppm 
Pokud klesne koncentrace chloru pod 1 ppm, mohou se začít šířit řasy a baktérie, což jako jeden z důsledků může 
znamenat tvoření skvrn na materiálu. Instalace podle předpisů sama o sobě nemůže vyloučit fakt, že zachování 
vložkového materiálu v dobrém stavu závisí na stálé údržbě vody. Určité výrobky jsou zakázané (modrá skalice), 
jiné výrobky se nedoporučují (kyselina chlorovodíková) a jiné, které sice neúčinkují ihned, nesmějí být dodávány 
nebo přimíchávány do vody v bazénu.  
Skvrny a vrásky 
Za vrásku považujeme nadměrné množství materiálu, které lze uchopit prsty. Když se objeví takové vrásky po 
napuštění vody, nelze to přičítat ani výrobci ani kvalitě materiálu, ale problémům s úpravou vody nebo její 
teplotou.  
Skvrny jsou obvykle způsobeny mikroorganismy, řasami nebo používáním nedoporučovaných výrobků  
V průběhu času dochází k normálnímu odbarvování PVC fólie kvůli používání prostředků pro úpravu vody.  
Na tyto problémy se nevztahuje záruka, která pokrývá pouze vodotěsné vlastnosti vložkového materiálu. 
Týdenní čištění 
Koš hladinového odsávání bazénu 
Předfiltr jednotky elektrického čerpadla 
Vodovod (při čištění nepoužívejte nějaké předměty nebo abrazivní výrobky nebo výrobky založené na 
rozpouštědlech) 
Dno a stěny otírejte a odsávejte 
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Normální údržba 
Kontrolujte, zda nedošlo k ucpání filtru, a jak dlouho filtrování trvá 
Veškeré výrobky v prášku, granulích nebo tekuté musejí být nejdříve rozpuštěny, rozředěny nebo vloženy do 
hladinového odsávání bazénu. V blízkosti částí podílejících se na cirkulaci může docházet k místnímu odbarvení 
nebo zvápenatění (trysky na dně, hladinové odsávání, vstřikovače) hlavně proto, že neodpovídají stanoveným 
předpisům. Odbarvení neznamená závadu na fólii vložkového materiálu 
Zazimování 
Ochrana proti mrazu povrchu, hladinového odsávání a filtračních zařízení. Opatřte bazén krytem proti listí nebo 
jiným nečistotám. 
Instalace 
 
 
 
Podmínky používání vložkového materiálu musíte sdělit výrobci. Příklad: bazén pro společné používání více lidí, 
nebo zastřešený bazén.  
Podkladové podmínky 
Podklad nebo konstrukce, na kterou bude vložkový materiál pokládán, musí být: 
propustný, aby umožnil odchod kondenzované vody, 
bez jakýchkoli drsností nebo výstupků, 
bez jakýchkoli materiálů, které nejsou slučitelné s fólií (např. nátěr, pryž, barva, asfalt, tmel, atd.) 
Pokládání 
Vložkový materiál musejí pokládat profesionálové, kteří ovládají všechny potřebné činnosti a musejí práci věnovat 
pozornost (v případě jakékoli anomálie musí být materiál okamžitě vrácen výrobci s popisem závady). 
Plnění  
Při plnění nesmějí být na vložkovém materiálu žádné vrásky (za vrásku se považuje nadměrné množství materiálu, 
které lze uchopit prsty). Opatření, která musíte učinit, jsou obvyklá pro jakýkoli bazén (kvalita vody podle norem). 
Vypouštění  
Doporučujeme částečně vypustit bazén každý rok, aby nedocházelo k nárůstu koncentrace rozpuštěných pevných 
látek a organické hmoty. Pokud bazén vypustíte úplně, nesmí zůstat bez vody po dobu delší než 24 hodin. 
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