
 
1 AGC betekent AGC Glass Europe met maatschappelijke zetel aan de Avenue Jean Monnet 4, 1348 Louvain-la-Neuve, België, ingeschreven in de 

Kruispuntbank van Ondernemingen (Nijvel) onder het nr. 0413.638.187, ofwel een gecontroleerde onderneming (zoals gedefinieerd in Artikel 2.1(f) van de 
Europese Richtlijn 2004/109/EG) van AGC Glass Europe, voor zoverre deze gecontroleerde onderneming het hierin vermelde product heeft verkocht.   

 

 
 
 

Garantie op AGC's hardbaar gelakt glas,  
 

Thermisch behandelt LACOBEL T/ MATELAC T  
 

Wij, AGC  
garanderen gedurende 10 (tien) jaar na de datum van levering van Lacobel T of Matelac T glas door 
AGC aan de klant (de “garantieperiode”) het volgende: 

 
1. De kleurstabiliteit van alle binnens- en buitenshuis geplaatste thermisch behandelde beglazingen blijft 

binnen de volgende colorimetrische variaties, gemeten aan de glaszijde: 

➢ tussen naastliggende glasbladen met een uniforme verflaag: Δ E* ≤ 2,0 
➢ binnen één glasblad met een uniforme verflaag: Δ E* ≤ 1,0 
 

2. Glas dat wordt geleverd als enkele beglazing zal onder normale gebruiksvoorwaarden geen van de 
volgende veranderingen (“gebrekkige beglazing”) ondergaan, mits het werd aangebracht met een FIX-
IN-verlijmingsoplossing, en uitsluitend binnenshuis: 
➢ Afschilferen of barsten van de verf (zichtbaar aan de glaszijde).  

 
3. Deze garantie geldt op voorwaarde dat: 

➢ het glas vóór installatie half gehard of thermisch behandeld werd door een door AGC erkende 
verwerker (Certified Processor), zoals vermeld op www.agc-yourglass.com in de sectie Producten  

➢ de verflaag op het glas niet beschadigd is tijdens vervoer, opslag, behandeling, plaatsing of daarna 
(noch opzettelijk noch per ongeluk) 

➢ het glas gespecificeerd (bv. de glasdikte), opgeslagen, behandeld en geplaatst werd in 
overeenstemming met de normen of de codes van goede praktijk die van kracht zijn op de markt 
waar het product gebruikt wordt (nationale regelgeving), en conform de instructies in AGC’s 
documentatie 

➢ de verf niet in contact is geweest met schuurmiddelen of bijtende chemicaliën (zuren, enz.) 
➢ de verwerkings-, plaatsings-, reinigings- en onderhoudsinstructies van AGC volledig werden 

opgevolgd.  
 

4. Indien de Lacobel T of Matelac T door een derde partij verwerkt of geassembleerd is in een ander 
samengesteld product (isolerende of gelaagde beglazing, scheidingswanden, enz.), dan is die derde 
partij ervoor verantwoordelijk dat de compatibiliteit van de andere materalen (afdichtingslijm, enz.) met 
de verf wordt gecontroleerd. 
 

5. Deze garantie blijft ertoe beperkt dat AGC de gebrekkige beglazing kosteloos vervangt op de plaats van 
de oorspronkelijke levering of, mocht AGC dit verkiezen, om de aanschafprijs te vergoeden. AGC is in 
geen geval aansprakelijk voor de kosten van verwijdering, nieuwe vervaardiging en nieuwe plaatsing, 
enz. Deze zijn uitdrukkelijk uitgesloten van de garantie.  
 

6. Op vervangende beglazingen is dezelfde garantie van toepassing als op de aanvankelijke verzending 
(geen verlenging van de oorspronkelijke garantieperiode).  

 
7. AGC behoudt zich het recht voor om elke vermeend gebrekkige beglazing te laten inspecteren door een 

erkende en door AGC aangewezen vertegenwoordiger en/of de genoemde beglazing terug te sturen 
naar een fabriek van zijn keuze, om testen te verrichten en de oorzaak van de gebrekkige beglazing te 
bepalen.  
 

8. Eventuele ruimere garanties door derden (uitdrukkelijk dan wel geïmpliceerd) zullen niet leiden tot enige 
uitbreiding van de garantie van AGC. 
 

9. Elke transactie tussen AGC en een klant is onderworpen aan AGC’s algemene verkoopsvoorwaarden op 
www.agc-yourglass.com. Ingeval van verschillen tussen AGC’s algemene verkoopsvoorwaarden en 
deze garantie, heeft deze laatste voorrang. De voorwaarden van de klant zijn uitdrukkelijk uitgesloten.  

http://www.agc-yourglass.com/
http://www.agc-yourglass.com/
http://www.agc-yourglass.com/
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