TECHNICKÁ INFORMACE
Datum verze: 01.02.2017

Číslo výrobní šarže – Expirace – Záruka na produkty
/datum výroby a záruka/
Každý produkt společnosti Dr. Schutz GmbH je opatřen číslem šarže, které je černě vyraženo na lahvičce,
kanystru popř. na dně plechové dózy. Rozlišujeme mezi několika metodami značení:
Plastové lahve a kanystry – čtyřmístné číslo šarže, např.

2483

Z tohoto čísla šarže je možné odvodit přesné datum výroby takto:
1. číslo
2
= den v týdnu – úterý
2. a 3. číslo
48
= týden v roce – 48. týden
4. číslo
3
= rok výroby
– rok 2013
Kovové dózy a spreje – šestimístné číslo šarže, např.

48132x

Z tohoto čísla šarže je možné odvodit přesné datum výroby takto:
1. a 2 číslo
48
= týden v roce – 48. týden
3. a 4. číslo
13
= rok výroby
– rok 2013
5. a 6 číslo
2x
= den v týdnu - úterý
To znamená, že produkt označený číslem 2483 nebo číslem 48132x byl vyroben v úterý 26. listopadu 2013.
Od tohoto data běží 24 měsíců záruka na produkt.
Některé ostatní produkty jsou značeny také dvěma čísly pod sebou, která mají tento význam (příklad):

341710 (horní číslo) – toto číslo je číslo výrobní šarže
20-15 (dolní číslo) – toto dvojčíslí udává kalendářní týden a rok výroby. Zde 20. týden roku 2015.
Expirace:
Vzhledem k tomu, že mnoho produktů Dr. Schutz GmbH je chemicky stabilních, je možné je bez obav ze
změny kvality používat i po více jak 2 letech od data výroby. U těchto produktů se neuvádí žádná
doporučená doba zpracování – expirace. Nesmí ovšem postoupit extrémní tepelné změny, tj. teploty pod
0°C a nad 50°C. Výjimky jsou označeny v technickém listě – např. Základní čistící přípravek R je stabilní i při
mrazivých teplotách.
Produkty, které mají časové omezenou dobu použití, jsou označeny datem použitelnosti do - měsíc/rok např. takto:
Haltbar bis: 05/2012 nebo Expiry date: 05/2012
Na takto označené produkty se záruka 24 měsíců nevztahuje – dbejte prosím vždy informací v technickém
listu produktu.
V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte výhradního dovozce produktů Dr. Schutz Group pro Českou
republiku:

DEMA DEKOR CZ s.r.o.
Kotkova 710/3, 669 02 Znojmo
tel: +420 515 227 272, +420 602 124 222
office@dema-dekor.cz
www.dema-dekor.cz
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