BENDRDINĖ INFORMACIJA
UAB „Betono mozaika“ (toliau – Bendrovė), kaip betoninių gaminių, skirtų grindiniams ir aplinkotvarkai
(toliau – Betoniniai gaminiai / Gaminiai), gamintoja, norėtų Jums, kaip minėtų gaminių pirkėjams priminti,
kad:
1) Bendrovė savo interneto svetainėje viešai skelbia prie šio rašto pridedamas Betoninių gaminių
garantines sąlygas ir Betoninių gaminių įrengimo ir eksploatavimo minimalius reikalavimus (aktualias
šių dokumentų versijas galite rasti www.betonomozaika.lt skiltyje „Produkcija“ -> „Informacija vartotojui“), su
kuriais turi būti supažindinamas kiekvienas Betoninių gaminių pirkėjas (toliau – Pirkėjas / Pirkėjai);
2) Betoninių gaminių ypatumai, apie kuriuos prieš sandorius turi būti informuoti Pirkėjai:

• ▪ Bendrovė, kaip gamintojas, neatsako už Betoninių gaminių, suklotų į grindinį, estetinį vaizdą,
tame tarpe Gaminių vizualioms savybėms garantijos neteikia;

• ▪ Betoniniai gaminiai yra natūralūs produktai, gaminami iš natūralių gamtininių užpildų, o tai reiškia,

k a d net vienos rūšies Gaminiai, lyginant juos tarpusavyje, niekada nebūna vizualiai
(atspalviais, tekstūra ir kt.) identiški. Gaminių atspalvis gali skirtis nuo matomo ekspoziciniuose
stenduose, bukletuose, kitoje informacinėje ir reklaminėje medžiagoje;

• ▪ mažiausi vienos rūšies Gaminių vizualūs skirtumai yra tarp tos pačios partijos Gaminių, todėl labai

svarbu, kad Pirkėjas gautų vienos rūšies Gaminius iš tos pačios gamybos partijos, o kai to
padaryti neįmanoma – būtų informuotas apie skirtingas Gaminių partijas ir galimus labiau
pastebimus Gaminių tarpusavio vizualius skirtumus;

• ▪ į grindinį klojamus vienos rūšies Betoninius gaminius būtina „maišyti“, t.y. imti iš karto iš
kelių Gaminių paketų vertikaliomis eilėmis, o ne horizontaliais sluoksniais, – tai padės užtikrinti
tolygesnį Gaminių atspalvių pasiskirstymą grindinyje;

• ▪ dėl Gaminiuose vykstančių natūralių medžiagų cheminių reakcijų iš betono tūrio į betono paviršių

gali išsiplauti / Gaminių paviršiuje jau jų sandėliavimo metu ar po kurio laiko eksploatuojant
gali atsirasti baltos kalcio karbonato (kalkių) dėmės, kurios ilgainiui nusitrina;

• ▪ būtina nuolat šalinti ant grindinio, įrengto iš Betoninių gaminių, paviršiaus eksploatavimo metu
susidarančius nešvarumus. Betoniniai gaminiai yra įgeriantys, tad ant jų patekę ir ilgesnį laiką
nenuvalyti nešvarumai gali Gaminių paviršiuje palikti dėmes.

Net pasireiškus aukščiau nurodytoms Gaminių vizualioms savybėms, tai Betoninių gaminių kokybės
neįtakoja: minėti Gaminių vizualių savybių skirtumai / pasikeitimai įtakos deklaruotoms Betoninių
gaminių eksploatacinėms savybėms neturi ir pagal taikytinus teisės aktus nėra laikomi reikšmingais.
4) Nesutinkant su aukščiau išdėstytomis sąlygomis, prašome atskiru paklausimu kreiptis į Pardavėją.
Bendrovė tikisi Jūsų supratimo ir tolesnio sėkmingo bendradarbiavimo. Jei kiltų klausimų dėl Betoninių
gaminių, jų savybių, maloniai prašome kreiptis.

