Čo obsahuje GIA Diamond ceftifikát?
Certifikát o klasifikácii diamantov GIA zahŕňa hodnotenie hodnôt 4Cs - Farba, Jasnosť, Rez a Karátová hmotnosť
spolu s grafom diagramov jeho jasných charakteristík a grafickým znázornením rozmerov diamantu. Spoločnosť
GIA vydáva správu o klasifikácii diamantov iba pre voľné prírodné diamanty s hmotnosťou 0,15 karátov alebo
vyššou. Pri štandardných okrúhlych briliantových rezaných diamantoch, ktoré spadajú do farebného rozsahu Daž-Z. Certifikát obsahuje aj triedu rezu GIA Cut.

1.

DÁTUM

2.

ČÍSLO CERTIFIKÁTU

3.

TVAR A ŠTÝL VÝREZU

4.

ROZMERY

5.

HMOTNOSŤ KARÁTU

6.

ÚROVEŇ FARBY

7.

STUPEŇ JASNOSTI

Dátum, kedy bol diamant skúmaný v GIA.

Jedinečné číslo certifikátu GIA je registrované v rozsiahlej globálnej databáze GIA.

Obrys diamantu (tvar) a vzor fazetového usporiadania (Strihový štýl).

Diamantové rozmery sú uvedené ako “minimálny priemer x hĺbka“ pre okrúhle diamanty“ a dĺžka x šírka x hĺbka“
pre tvar diamantu.

Hmotnosť uvedená v karátoch je zapísaná na najbližšiu stotinu karátu. Jeden karát sa rovná 1/5 gramu.

Neprítomnosť farby v rozmedzí od bezfarebnej až po svetlo žltú alebo hnedú v porovnaí s GIA Master Color
Comparison Diamonds. Hodnotené na stupnici od škály D-po-Z. Ak sa objaví “*“ vedľa úrovni farby, bola zistená
farebná úprava.

Diamanty sú ťažené hlboko v zemi, za extrémnych teplôt a tlaku, často obsahujú jedinečné materské znamienka,
či už vnútorné (inklúzie) alebo vonkajšie (škvrny).

Diamanty sú bez týchto materských znamienok zriedkavé a zriedkavosť ovplyvňuje hodnotu diamantu. Pomocou
systému GIA International Diamond Grading System ™ sú diamanty priradené stupňom čistoty, ktorý sa
pohybuje od bezchybných (FL) až po diamanty so zjavnými inklúziami (I3).
Každý diamant je jedinečný. Žiadny nie je absolútne dokonalý pri zväčšení 10 ×, aj keď niektoré sa tomu
približujú. Známe ako bezchybné diamanty, sú výnimočne zriedkavé.
8.

KVALITA REZU

Systém klasifikácie GIA Diamond Cut pre štandardné guľaté brilianty vo farebnom rozsahu od D-po-Z je
založený na hodnotení sidemych faktorov. Prvé tri - jas (celkové svetlo odrážané z diamantu), oheň (rozptýlenie
svetla do farieb spektra) a scintilačné (vzor svetelných a tmavých oblastí a záblesky svetla alebo iskra, keď sa
Diamant presúva) - sú aspekty založené na vzhľade.
Zostávajúce štyri - hmotnosť, trvanlivosť, lesk a symetria - sa týkajú dizajnu diamantu a remeselného
spracovania.Každá kategória rezu je založená na relatívnej stupnici od vynikajúcej až po slabú.

9.

POVRCH

10.

SMYETRIA

11.

FLUORESCENCIA

12.

NÁPIS

13.

POZNÁMKA

14.

PROPORČNÝ DIAGRAM

15.

ZAKRESLENÝ DIAMANT

16.

KĽÚČOVÉ SYMBOLY

Hladkosť povrchu diamantu je hodnotená na stupnici od vynikajúcej až po slabú.
Presnosť diamantového obrysu a tvaru, umiestnenie a zosúladenie jeho faziet sú hodnotené na stupnici od
vynikajúcej až po slabú.
Pevnosť a farba diamantu pri pohľade pod dlhodobým ultrafialovým svetlom. Fluorescenčný opis predstavuje
rozsah fluorescencie od nerozoznateľnej až po veľmi slabú. Používa sa na účely identifikácie.
Akékoľvek texty, symboly, logá alebo jedinečné číslo GIA certifikátu zapísané na diamante.
Ďalšie identifikačné charakteristiky alebo funkcie, ktoré nie sú v certifikáte zapísané inak. Ak je zistené ako
napríklad laserové vŕtanie, bude uvedené v poznámke.
Grafické zobrazenie skutočných rozmerov diamantu.
Znázorňuje tvar a strihový štýl diamantu. Symboly označujú typ alebo charakter, polohu, približnú veľkosť a
charakteristiku jasnosti.
Uvádza zoznam charakteristík a symbolov uvedených na diagrame, ak je prítomný.
17.

FAREBNÁ ŠKÁLA GIA

Zobrazuje stupne farieb GIA a ich pomerné pozície v systéme GIA Diamond Colouring System.
18.

STUPNICA JASNOSTI GIA

19.

STUPNICA REZU GIA

20.

BEZPEČNOSTNÉ FUNKCIE

21.

QR KÓD

Zobrazuje stupne jasnosti GIA a ich relatívne pozície v systéme GIA Diamond Clarity Grading System.
Zobrazuje stupne GIA rezu a ich relatívnu polohu v systéme GIA Diamond Cut Grading System. Farebné odtiene
od D-do-Z a rozsah od bezchybnosti po stupnicu jasnosti.
Mikrotlač, bezpečnostné obrazovky, vodoznaky, dvojrozmerný čiarový kód, hologram a integráciu
bezpečnostných hlásení pre číslovanie listov uľahčujú autentifikáciu dokumentu.
Dvojrozmerný čiarový kód, ktorý pri naskenovaní overuje údaje o certifikáte na základe databázy GIA.

