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Všeobecné podmínky
Nelisované dřevovláknité desky
„Všeobecné podmínky“ specifikují základní pravidla, která platí pro skladování, manipulaci a
opracování dřevovláknitých nelisovaných desek společnosti PAVATEX SA. Zahrnují rovněž všeobecné
podmínky pro montáž desek. Dodavatel výslovně upozorňuje, že při nedodržení „Všeobecných
podmínek“ nebude brán na případné reklamace zřetel. „Všeobecné podmínky“ se týkají výhradně
skladování, manipulace, opracování a lhůt montáže desek. Výrobce ani dodavatel desek žádným
způsobem nezodpovídají za škody, vzniklé nesprávným použitím dřevovláknitých desek v
konstrukcích.

1. Skladování Dřevovláknité desky musejí být uskladněné na rovných plochách, chráněných před
působením povětrnostních vlivů, zejména vlhkosti. Desky nesmějí být pokládány přímo na
podlahu skladovacího prostoru zejména v případě, že by hrozil jejich kontakt se zemní vlhkostí
či s vodou, například v důsledku odtékání dešťových srážek.

2. Manipulace Dřevovláknité desky je nutné při manipulaci i skladování chránit před poškozením
jejich rohů a hran. Zvláštní pozornost je třeba věnovat deskám, které jsou po obvodě
opatřené perem a drážkou. Poškozená pera a drážky následně nedovolují kvalitní spasování
desek při montáži.

3. Dělení desek Desky je možné řezat přímočarou pilou se speciálním pilovým listem (např.
Bosch T313 AW) nebo okružními pilami. S ohledem na velké množství pilin se doporučuje
použití okružních pil s odsáváním. Tenké desky cca do 15 mm lze řezat ručně, ořezávacím
nožem. Desky není možné řezat hrubým mechanickým způsobem, například řetězovou pilou,
kdy nevzniká hladká plocha řezu a dochází k velkému „otrhání“ okrajů řezu. Hrozí riziko
rozvrstvení desky, deska je v místě takového řezu rovněž náchylnější k poškození vlhkostí.

4. Přípustná klimatická expozice během montáže
A) Střechy sklon 35° a více, stěny s obkladem Typ ISOLAIR a PAVATHERM-PLUS : mohou být
vystavené působení povětrnostních vlivů až po dobu 3 měsíců. Výrobce zaručuje, že desky
neztratí během této doby svou celistvost a své stavebně-fyzikální vlastnosti. Typ DIFFUTHERM
: mohou být vystavené působení povětrnostních vlivů až po dobu 2 měsíců. Typ PAVATHERMCOMBI : nesmějí být vystaveny přímému dešti. Neprodleně zakrýt jinou odolnou deskou
Pavatex nebo patřičnou difúzní hydroizolací.
B) Stěny s tenkovrstvou omítkou Typ ISOLAIR a DIFFUTHERM : mohou být vystavené působení
povětrnostních vlivů maximálně po dobu 4 týdnů. Typ PAVATHERM-COMBI : nesmějí být
vystaveny přímému dešti. Neprodleně zakrýt jinou odolnou deskou Pavatex vhodnou pod
omítku. Není přípustná tenkovrstvá omítka.

C) Další upozornění Vystavení povětrnostním vlivům nezahrnuje trvalý kontakt desek s vodou.
Tato situace může nastat například v důsledku vytvoření vodní hladiny na povrchu desky při
nevhodném postupu montáže (znemožnění odtoku vody). Zejména u tenčích desek (asi do 35
mm) se může stát, že při kombinovaném působení dešťových srážek a osálání sluncem dojde k
jejich mírnému zvlnění, a to i během přípustné doby expozice. Pokud je v konstrukci umístěna
deska s řezaným okrajem, musí být tento okraj chráněný proti přímému přístupu srážkové
vody (například ostění a zejména parapety oken).

5. Uplatnění záruky v rámci Všeobecných podmínek Pro případnou reklamaci výrobků je třeba,
aby zákazník předložil dodavateli písemnou reklamaci, obsahující popis vzniklé závady, druh a
množství reklamovaných výrobků. Dále je třeba přiložit následující dokumenty: průvodní
štítek od výrobce, který je vždy součástí každé palety desek a jasně definuje výrobní šarži, data
výroby atd.; tento dokument je podle zákona povinen dodavatel stavby vždy archivovat,
dodací list a fakturu od dodavatele desek, v případě závady na konkrétní stavbě stavební
deník objektu, zahrnující období od doby zahájení montáže desek po datum vzniku reklamace.
Pro snazší řešení reklamace se doporučuje pořídit fotodokumentaci předmětné části stavby. S
uvedenými náležitostmi bude reklamace bezodkladně předána k reklamačnímu řízení výrobci,
který oprávněnost reklamace posoudí. Součástí reklamačního řízení je často i přímé posouzení
závad zástupcem výrobce na stavbě. V žádném případě proto není možné poškozené
materiály před uzavřením reklamačního řízení likvidovat. Poškozené desky musejí být k
dispozici pro posouzení a případný odběr vzorků.
Poznámka: Vedle „Všeobecných podmínek“ platí pro manipulaci, skladování a použití,
dřevovláknitých desek v konstrukcích i řada dalších doporučení, která jsou uvedena v „Der
richtige Umgang mit PAVATEX-Holzweichfaserplatten“, vydaných výrobcem desek, společností
PAVATEX SA, www.pavatex.ch . Další konkrétní doporučení a pravidla pro použití desek jsou
uvedena v technických dokumentech, které popisují použití příslušných typů dřevovláknitých
desek ve stavebních konstrukcích. Například Technické listy materiálů.

Tyto Všeobecné podmínky platí od 1.1.2016
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