
Zakres i warunki gwarancji
PRODUCENT  

CHEMII BUDOWLANEJ  
I SYSTEMÓW OCIEPLEŃ

KARTA GWARANCYJNA SYSTEMU OCIEPLEŃ
ETICS KOSBUD SYSTEM

 1. ZAKRES GWARANCJI
1.1.  KOSBUD Bracia Kosińscy Sp. J. (Gwarant) gwarantuje  wysoką jakość materiałów budowlanych wchodzących  

w skład kompletnego systemu ociepleń ETICS KOSBUD ST, których Gwarant jest producentem.
1.2. PRODUKTY KOSBUD W SYSTEMIE ETICS KOSBUD ST

 • zaprawa klejąca do mocowania styropianu TERMOLEP S
 • zaprawa uniwersalna do wykonywania warstwy zbrojonej TERMOLEP U
 • grunt podkładowy pod powłoki wykończeniowe na spoiwie akrylowym GRUNLIT
 • grunt podkładowy pod powłoki wykończeniowe na spoiwie silikonowym GRUNLIT SL
 • grunt podkładowy pod powłoki wykończeniowe na spoiwie silikatowym GRUNLIT ST
 • grunt podkładowy pod powłoki wykończeniowe na spoiwie silikonowo-silikatowym GRUNLIT SiSi
 • tynk cienkowarstwowy ACRYLIT, ACRYLIT SL, ACRYLIT ST, ACRYLIT SiSi (w akceptowanych przez Gwaranta kolorach)
 •  farga fasadowa FASADOWA AK, FASADOWA SL, FASADOWA ST, FASADOWA Si-Si (w akceptowanych

przez Gwaranta kolorach)   
• elastyczne okładziny elewacyjne: deska dekoracyjna TABULO, elastyczne płytki KLINKIERO, narożne płytki KLINKIERO,

imitacja betonu STONO
  

1.3.  Pozostałe produkty wchodzące w skład systemów ociepleń ETICS KOSBUD SYSTEM, których Gwarant nie jest 
producentem, zostały wymienione w instrukcji zastosowania systemu ETICS KOSBUD ST dostępnej  
na stronie www.kosbud.com.pl w zakładce gwarancja.

 2. WARUNKI GWARANCJI
2.1.  Uprawnionym z tytułu gwarancji jest inwestor lub właściciel obiektu budowlanego, w który wbudowane zostały 

objęte gwarancją materiały, posiadający dowody zakupu kompletu materiałów wchodzących w skład systemu  
ETICS KOSBUD SYSTEM.

2.2.  Gwarant udziela 6-cio letniej gwarancji na produkty wchodzące w skład systemu ETICS KOSBUD SYSTEM wymienione 
w punkcie 1.2. Produkty o których mowa w punkcie 1.2 i 1.3 powinny być zakupione  w okresie 60 dni od daty 
pierwszego zakupu i wbudowane w okresie terminu przydatności, maksymalnie 45 dni od daty zakupu ostatniego 
składnika systemu.

2.3.  Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg w dniu podpisania Karty Gwarancyjnej przez uprawnionego przedstawiciela 
Gwaranta po uprzednim dokonaniu I przeglądu gwarancyjnego (pkt. 3).

2.4.  Gwarancja obejmuje wady  produktów wymienionych w punkcie 1.2
2.5.  Wady ujawnione w okresie gwarancyjnym powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie gwarancji i uznane przez 

Gwaranta będą przez niego usuwane bezpłatnie.
2.6.  W przypadku ujawnienia wady produktów wymienionych w punkcie 1.2 Uprawniony z gwarancji winien niezwłocznie, 

w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ujawnienia wady, powiadomić pisemnie sprzedawcę (reklamacja).
2.7.  Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przedstawienie przez Uprawnionego z gwarancji oryginału podpisanej 

Karty Gwarancyjnej, dowodów zakupu produktów wymienionych w punktach 1.2 i 1.3 oraz załącznika nr 1  
z potwierdzonymi przeglądami gwarancyjnymi.

2.8.  Po otrzymaniu reklamacji sprzedawca niezwłocznie przekaże ją Gwarantowi, który w ciągu 14 dni od otrzymania 
reklamacji poinformuje Uprawnionego z gwarancji o sposobie i terminie usunięcia uznanych wad produktów.

 3. PRZEGLĄDY GWARANCYJNE
3.1.  Ważność gwarancji uwarunkowana jest dokonywaniem przez uprawnionego przedstawiciela  KOSBUD 

obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych.
3.2.  Przeglądy dokonywane będą na pisemny wniosek Uprawnionego z gwarancji. Wniosek  

o przeglądy gwarancyjne powinien być zgłoszony pisemnie w następujących terminach:
 •  I przegląd przed upływem 21 dni od dnia ostatecznego odbioru wszystkich prac ociepleniowych przez  

Inspektora Nadzoru (wytyczne ETICS ITB 447/2009),
 •  II przegląd 21 dni przed upływem 12 miesiąca od daty podpisania Karty Gwarancyjnej,
 •  III przegląd 21dni przed upływem24 miesiąca od daty podpisania Karty Gwarancyjnej,
 •  IV przegląd 21 dni przed upływem 36 miesiąca od daty podpisania Karty Gwarancyjnej,
 •  V przegląd 21 dni przed upływem 48 miesiąca od daty podpisania Karty Gwarancyjnej,
 •  VI przegląd 21 dni przed upływem 60 miesiąca od daty podpisania Karty Gwarancyjnej

  Przeglądy gwarancyjne zgłoszone w terminie późniejszym niż określone w punkcie 3.2 nie będą rozpatrywane,  
co jednocześnie wiąże się z utratą gwarancji.

3.3.  Pierwszy przegląd gwarancyjny jest bezpłatny. Koszt każdego kolejnego przeglądu wynosi 150zł 
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3.4.  Przeglądy będą dokonywane przez uprawnionego przedstawiciela Gwaranta w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia 
przeglądu przez Uprawnionego  z  gwarancji.

3.5.  Informacja o dokonanym przeglądzie zostanie wpisana przez przedstawiciela Gwaranta do Karty Gwarancyjnej (zał. nr 1).
3.6.  Zgłoszenie przeglądu gwarancyjnego należy przesyłać drogą mailową na adres gwarancja@kosbud.com.pl 
3.7.  Opłata za przegląd gwarancyjny powinna być przelana na rachunek nr 27 1020 4476 0000 8102 0098 8873  

i dołączona do zgłoszenia przeglądu gwarancyjnego. Brak dołączonego potwierdzenia opłaty za przegląd 
gwarancyjny powoduje nierozpatrzenie wniosku o przegląd gwarancyjny i utratę gwarancji.

 4. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI PRODUCENTA
4.1.  Gwarancja nie obejmuje jakości prac w zakresie wykonawstwa, montażu oraz odpowiedzialności za niewłaściwe 

wykonanie robót przez  wykonawczą.
4.2.  Wady powstałe przy niezachowaniu warunków określonych w kartach technicznych i instrukcji zastosowania 

systemu ETICS KOSBUD  SYSTEM   dostępnych na stronie www.kosbud.com.pl 
4.3.  Wady na skutek niezachowania  odpowiednich norm budowlanych oraz zasad sztuki budowlanej (ETICS ITB 447/2009).
4.4.  Wady powstałe na skutek błędów projektowych.
4.5.  Wady powstałe na skutek uszkodzeń mechanicznych.
4.6.  Wady powstałe na skutek niewłaściwej eksploatacji.
4.7.  Zastosowanie materiałów innych producentów, nie wchodzących w skład kompletnego systemu ETICS KOSBUD SY S T E M.
4.8.  W przypadku braku stosownych pozwoleń na budowę, potwierdzeń odbioru poszczególnych etapów prac 

ociepleniowych oraz końcowego odbioru robót przez uprawnionego Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy 
(wytyczne ITB ETICS 447/2009/3.4.3.3)).

4.9.  Wady powstałe na skutek działania sił wyższych.
4.10.  Gwarancja nie obejmuje normalnego eksploatacyjnego zużycia się elewacji, czyli zabrudzeń oraz niewielkich 

zmian spowodowanych oddziaływaniem erozyjnym środowiska (zapis w instrukcji ITB 447/2009, str. 65).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zasady wykonawstwa i eksploatacji systemów ociepleń ścian zewnętrznych są określone w instrukcji ITB 447/2009 - złożone 
systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS. Zasady projektowania i wykonywania.
Zaleca się przestrzegania powyższych wytycznych, zaleceń dostawcy systemu ociepleń ETICS KOSBUD  SYSTEM i  zasad sztuki 
budowlanej.
Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

……………………………….……………………..
Data i podpis uprawnionego z gwarancji



Kosbud Bracia Kosińscy Sp. J.,  
Dziękowizna, ul. Warszawska 14,  
05-300 Mińsk Mazowiecki,  
tel. 025 756 38 88,  
fax: 025 756 38 45
www.kosbud.com.pl


