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                                                                                                Data reklamacji.......................... 
 
                                                                                                Nr reklamacji.............................. 
 

BRENEN POLSKA, ul. Wczasowa 10, 98-200 Sieradz 

 
Do wiadomości: Henryk Włodarczyk   tel.0507 059 960  fax 043 822 17 01 e-mail brenen@brenen.pl 

 
DANE O KLIENCIE 
 
Nazwisko   _____________________________________ 

Firma   _____________________________________ 

Adres/telefon     _____________________________________ 

Data   _____________________________________ 

Dystrybutor _____________________________________ 
 

OPIS REKLAMACJI: 
 

1. Reklamacja dotyczy produktów wymalowanych – ڤ 

2. Reklamacja dotyczy produktów niewykorzystanych - ڤ 
 
AD.1 
 

OPIS REKLAMOWANEJ POWŁOKI 
 
ainezczsyzceinaz ڤ einazdrawtu ebałs ڤ aicęinkęp ڤ 

ćśonwelzor abałs ڤ ksyłop ybałs ڤ  ikołwop ćśonpezcyzrp abałs ڤ 

eineiwrabezrp ڤ einaworetark ڤ einawozag ڤ 

nzcelm ڤienie koloru/plamy eineiwtsrawzor ڤ  enni ڤ– jakie __________________________ 
ikołwop ęis einezsondop ڤ ikołwop einezczsram ڤ _________________________________________ 

 
 
 
Pistolet natryskowy    sselriA ڤ     ecąss einalisaz ڤ     enjycatiwarg einalisaz ڤ     ximriA ڤ 
dysza ___________ mm 
 
Kabina lakiernicza  __________________pyt/akram   kat ڤ  ein ڤ 
 
 
DANE O LAKIEROWANYM OBIEKCIE 
 
Rodzaj obiektu                _____________________________________ 
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Zastosowany system -  
 
 
Szpachlówka       _________________________ lakier nawierzchniowy _________________________ 
 
Podkład antykorozyjny  ______________________ lakier bazowy  _________________________ 
 
Wypełniacz/filler      _________________________ lakier bezbarwny _________________________ 
   
Zmywacz/odtłuszczacz        ___________________ inne dodatki  _________________________ 
 

 
Zmywacz/odtłuszczacz 
 

Rodzaj                              _____________________ użyta ilość  ____________  jedn. miary___________ 

Data nakładania ______________ ilość nałożonych warstw ____________ temp. nakładania oC    ___________ 

czas odparowania (min) ____________ rodzaj użytego ręcznika ______________________________________ 

 
 

Szpachlówka  
 

Rodzaj                              _____________________ użyta ilość  ____________  jedn. miary___________ 

Utwardzacz                            _____________________ użyta ilość  ____________  jedn. miary __________ 

Rozcieńczalnik                           _____________________ użyta ilość  ____________  jedn. miary __________   

Data nakładania ______________ ilość nałożonych warstw ____________ temp. nakładania oC    ___________ 

czas odparowania (min) ____________temp. suszenia oC ____________ czas suszenia (min) ______________ 

grubość powłoki mokro/sucho*______________ 

  

Podkład antykorozyjny  
 

Rodzaj                              _____________________ użyta ilość  ____________  jedn. miary___________ 

Utwardzacz                            _____________________ użyta ilość  ____________  jedn. miary __________ 

Rozcieńczalnik                           _____________________ użyta ilość  ____________  jedn. miary __________   

Data nakładania ______________ ilość nałożonych warstw ____________ temp. nakładania oC    ___________ 

czas odparowania (min) ____________temp. suszenia oC ____________ czas suszenia (min) ______________ 

grubość powłoki mokro/sucho*______________ 
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Wypełniacz/filer  
 

Rodzaj                              _____________________ użyta ilość  ____________  jedn. miary___________ 

Utwardzacz                            _____________________ użyta ilość  ____________  jedn. miary __________ 

Rozcieńczalnik                           _____________________ użyta ilość  ____________  jedn. miary __________   

 

Data nakładania ______________ ilość nałożonych warstw ____________ temp. nakładania oC    ___________ 

czas odparowania (min) ____________temp. suszenia oC ____________ czas suszenia (min) ______________ 

grubość powłoki mokro/sucho*______________ 

 

Lakier nawierzchniowy  
 

Rodzaj                              _____________________ użyta ilość  ____________  jedn. miary___________ 

Utwardzacz                            _____________________ użyta ilość  ____________  jedn. miary __________ 

Rozcieńczalnik                           _____________________ użyta ilość  ____________  jedn. miary __________   

Data nakładania ______________ ilość nałożonych warstw ____________ temp. nakładania oC    ___________ 

czas odparowania (min) ____________temp. suszenia oC ____________ czas suszenia (min) ______________ 

grubość powłoki mokro/sucho*______________ kolor/kod koloru _____________________________________ 

 

Lakier bazowy  
 

Rodzaj                              _____________________ użyta ilość  ____________  jedn. miary___________ 

Utwardzacz                            _____________________ użyta ilość  ____________  jedn. miary __________ 

Rozcieńczalnik                           _____________________ użyta ilość  ____________  jedn. miary __________   

Data nakładania ______________ ilość nałożonych warstw ____________ temp. nakładania oC    ___________ 

czas odparowania (min) ____________temp. suszenia oC ____________ czas suszenia (min) ______________ 

grubość powłoki mokro/sucho*______________ kolor/kod koloru _____________________________________ 

 

http://www.visto.com.pl/
mailto:e-mail.brenen@brenen.pl


 
 
 

                         
 
 

                       PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY 
Dotyczący produktu 

 

 

 
Brenen Polska,  ul. Kaliszka 45, 98-290 Warta 

www.VISTO.com.pl e-mail.brenen@brenen.pl 

tel. +48 43/8221701, faks. +48 43/8221419 
NIP PL 827-136-32-85 

 

 
 
 
 
 
 
 
Lakier bezbarwny  
 

Rodzaj                              _____________________ użyta ilość  ____________  jedn. miary___________ 

Utwardzacz                            _____________________ użyta ilość  ____________  jedn. miary __________ 

Rozcieńczalnik                           _____________________ użyta ilość  ____________  jedn. miary __________   

Data nakładania ______________ ilość nałożonych warstw ____________ temp. nakładania oC    ___________ 

czas odparowania (min) ____________temp. suszenia oC ____________ czas suszenia (min) ______________ 

grubość powłoki mokro/sucho*______________ kolor/kod koloru _____________________________________ 

 
 

Inne dodatki  
 

Rodzaj                              _____________________ użyta ilość  ____________  jedn. miary___________ 

Utwardzacz                            _____________________ użyta ilość  ____________  jedn. miary __________ 

 

Rozcieńczalnik                           _____________________ użyta ilość  ____________  jedn. miary __________   

Data nakładania ______________ ilość nałożonych warstw ____________ temp. nakładania oC    ___________ 

czas odparowania (min) ____________temp. suszenia oC ____________ czas suszenia (min) ______________ 

grubość powłoki mokro/sucho*______________ kolor/kod koloru _____________________________________ 
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AD.2  
 
Zwrócone materiały: 
    karb ڤ    mereikal mytyżu z akzsup ڤ(bez utwardzacza !!) 
    ynbórp ksyrtan ڤ  enni ڤ– jakie __________________________________ 
 
Uwaga: proszę załączyć kopię dowodu zakupu reklamowanych produktów 
 
*- niepotrzebne skreślić 
 
Uwagi: 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
Sposób rozpatrzenia reklamacji ( wypełnia Doradca Techniczny): 
 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 
Diagnoza ( wypełnia LABORATORIUM): 
 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
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