SPLOŠNI POGOJI ZA OSUŠEVALNA DELA
1. Za dosego želenega uspeha osuševanja morajo razvlaževalne naprave delovati 24 ur na dan.
2. Pri kondenzacijskih razvlaževalcih je potrebno kondenzacijsko posodo enkrat do dvakrat na dan izprazniti.
3. Stroški osuševanja in drugih storitev podjetja so obračunani po dejanskem končnem obsegu.
4. Nepooblaščeno izklapljanje oz. odstranjevanje naših razvlaževalnih naprav, odpiranje oken in vrat, kakor tudi
neizpraznjevanje kondenzacijskih posod, lahko privede do prekoračitve časa osuševanja in s tem do
prekoračitve navedenih stroškov. V zavarovalniških primerih teh nastalih višjih stroškov zavarovalnica ne nosi.
5. Točen termin za demontažo razvlaževalnih naprav se ugotovi z doseženo vsebnostjo vlage v materialih, kar se
ugotavlja z našimi tedenskimi kontrolnimi meritvami.
6. Z umikom razvlaževalnih naprav garantiramo, da je osuševanje na ciljno vsebnost vlage izvedeno.
Dokumentiranje izmerjenih meritev vlažnosti je izkazano z Razvlaževalnim protokolom.
7. Naša ponudba ima veljavnost samo takrat, ko je vzrok vodne škode odpravljen in so bila gradbena ter druga
nujna sanacijska dela že izvedena.
8. V primerih iskanja mesta prepuščanja s pomočjo nedestruktivnih metod, ne moremo garantirati odkritja
točnega mesta prepuščanja. Naše ugotovitve lahko služijo zgolj kot pomoč in sugestija pri nadaljnih delih.
9. Električno energijo za osuševanje in druga dela je potrebno brezplačno zagotoviti s strani stanovalcev oz.
gradbišča. Poraba energije se protokolira v KW/h (kilovatnih urah). Pripravljeno električno napajanje mora
ustrezati zahtevanim predpisom.
10. Izguba oz. poškodovanje naprav, kabelskega materiala ali druge lastnine podjetja SENZAL d.o.o. bo
naročniku vključeno v račun.
11. V primeru da je razvlaževalna naprava pokvarjena in ne deluje pravilno Vas naprošamo za takojšnje
obvestilo, da jo lahko v najkrajšem času popravimo ali zamenjamo.
12. Pred pričetkom osuševanja je potrebno iz prostorov odstraniti vse predmete in dele, npr. pokvarljive
prehrambene artikle, leseno pohištvo, lesena vrata in podobno, ki bi pri temperaturah preko 30°C in relativni
zračni vlagi pod 35%, spremenili svojo obliko, strukturo oz. bi lahko utrpeli škodo. V primeru, da odstranitev iz
prostorov ni možna, za nastalo posledično škodo ne moremo prevzeti odgovornosti.
13. Po končanem osuševanju za naknadno pritiskajočo vlago z betonske plošče in zidov brez paroneprepustne
zapore, ne prevzemamo odgovornosti. Nadalje ne prevzemamo odgovornosti pri osuševanju nasutja kot
izolacijskega polnila.
14. Kronske izvrtine na vmesnih ploščah etaž so izvedene na licu mesta po navedbah s strani naročnika. Za
posledično nastalo škodo na inštalacijah in drugje z naše strani ne prevzemamo odgovornosti.
15. S potrdilom naročila se dovoli uporaba slikovnih materialov in dokumentacijskih gradiv v reklamne namene
podjetja.
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