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PÜRKAY Zemin Kaplamaları Garanti Belgesi 
 
PÜRKAY zemin kaplama sistemleri çatlama ve kalkma/kopmaya karşı 2 yıl süre ile 
(işi yaptıran tüzel veya özel kişi için geçerli olmak üzere), uygulamanın PÜRKAY 
zemin hazırlama ve uygulama şartlarına uygun yapıldığı durumda, garanti 
kapsamındadır. Söz konusu garanti, çatlama ve kalkma/kopma durumunun PÜRKAY 
tarafından üretilen malzemelerin hatalı olması durumunda geçerlilik kazanır. 
PÜRKAY’ın garanti kapsamındaki maksimum sorumluluğu, hasarlı bölgeyi tekrar 
kaplamak için kullanılacak sistemin tüm ürünlerini karşılamak ile sınırlıdır. Ürün 
üretimi ve nakliyesi için yeterli süre tanınmalıdır. 
 
Müşteri Garanti Belgesi’ndeki tamirat şartlarını ve PÜRKAY’ın sorumluluklarını, teklif 
ve anlaşmada belirtilen zemin kaplama sistemi özelliklerine göre kabul eder. 
PÜRKAY müşterinin zemin kaplamadan dolayı uğradığı zarar, kâr ve ciro kaybı, 
ikincil veya birincil hasarlar veya garanti şartlarına uyulmamasında meydana gelen 
olumsuz durumlardan sorumlu tutulamaz. 
 
Garanti Kapsamı dışı koşullar 
 

- Hidrostatik basınç (negatif yönden gelen su basıncı) zeminin altında bulunan 
nemin neden olduğu basınç olup, bu basınç kırılmış veya sızdıran  gider 
boruları veya yetersiz temel su yalıtımı veya bir çok farklı nedenden dolayı 
olabilir. Negatif su basıncı kaplamada kabarcık, gözenek, kabarma ve kalkma 
sorunlarına neden olabilir. Bu durumun oluşması 

- Zemine daha önce uygulanmış kaplamanın betona tutunmaması veya üçüncü 
kişiler tarafından gerekli hazırlıkların (zemin hazırlığı gibi)  yapılmamasından 
dolayı oluşan hasarlar 

- Kifayetsiz beton kalitesi veya düşük bütünlük (sağlamlık) sergileyen beton 
zeminler  

- Aşınma ve sürtünme sonucu kaplamanın estetik özelliklerinin değişmesi 
- Kontrol dışı şartlar nedeni ile kaplamanın görünümünün değişmesi 
- Trans-paletlerin veya hidrolik ve hidrolik olmayan nakil araçların beyaz lastik 

tekerlek, poliüretan veya poliamid tekerleklere sahip olmaması nedeni ile 
oluşan hasarlar  

- Zeminin uygun şekilde kullanılmaması nedeni ile oluşan hasarlar; sivri ve 
kesici cisimlerin düşmesi veya sandık, kutu, palet ve benzeri nesnelerin zemin 
üzerinde sürülmesi  sonucu oluşan hasarlar 

- Makine parkurunun yerinin değişmesi veya bölme duvarlarının kaldırılması 
sonucu ortaya çıkan kaplamasız zeminden sıvıların beton zemine nüfuz 
etmesi ve içine işlemesi sonucu kaplama yapılmış bölgede negatif su basıncı 
oluşarak kaplamayı kaldırması  

- Anlaşmada belirtilen ödemenin gerçekleştirilmemesi veya eksik gerçekleşmesi  
- PÜRKAY tarafından sunulan Bakım ve Temizlik Şartnamesi kurallarının 

uygulanmaması, kaplamanın garanti kapsamı dışında kalmasına sebep olur. 
 


