GARANTIVILLKOR
DAT 2012-01-01

POLYESTER P30 och DURABEL

Garantin gäller 10 år för plåt till tak- och väggprofiler med beläggning polyester P30
och 15 år för Durabel.
Tiden räknas från BYGGPROFILER AB fakturadatum.
Garantin omfattar onormal kulörförändring, att färgskiktet inte flagnar samt för genomrostning.
Garantin gäller ej ommålade ytor eller baksidans skyddslack.
Plåten ska alltid lagras torrt.
I övrigt gäller följande: Garantin gäller vid användning av standard kulörer enligt
vårt kulörprogram. Den kan inte tillämpas då plåten användes i särskild korrosiv
eller aggressiv miljö, t.ex. i luft med hög salthalt, i kontakt med vatten eller där
korrosiva kemikalier, korrosiv rök och aska, cementdamm eller djurspillning kan påverka plåtytan.
Garantin gäller under förutsättning att:
A. Lutning på tak eller annan yta är minst 1:10 ( 5,7 grader )
B. Tillämpad bearbetningstemperatur vid bockning Max + 80 grader C Min + 15 grader C,
rekommenderad minsta bocknings radie mörka kulörer 2 t. Ljusa kulörer 4 t.
C. Att tillämpad radie vid bockning följer värden enligt ovan och ej återbockas kraftigt.
D. Plåten eller dess beläggning inte skadas mekaniskt eller kemiskt, bearbetnings skador som
förorsakat genombrutet färgskikt.
E. Vatten kan rinna fritt från alla plåt ytor.
F. Plåten inte lagras eller användes i kontakt med eller i närhet av fuktiga och korrosiva
material.
Ǥ Plåten inte utsätts för kontakt med koppar eller vatten från kopparrörǤ
H. Detta åtagande gäller endast för normal inlandsmiljö mer än 1 km från kusten.
I. Detta åtagande gäller endast korrosion från vädersida och om mer än 5% av ytan på varje
enskild byggnad påverkats. Det gäller inte korrosion och andra effekter som uppstår till följd
av ämnen i byggnaden eller onormal förorening eller kontakt med aggressiv rök eller
aggressiva kemikalier eller direkt kontakt mellan väggbeklädnad och mark.
J. Lämpliga färgsystem samt lämpliga fästdon och tätnings medel för gällande miljöklass
användes.
K. Montering och underhåll har skett på ett fackmässigt sätt och i övrigt enligt gällande
anvisningar.
L. Ansamlingar av smuts eller andra avlagringar och områden i regnskugga har tvättats på ett
fackmässigt sätt.
M. Temperaturen inte kontinuerligt har överstigit maximal användningstemperatur.+80
grader C.
N. Kontakt med våt betong, vått timmer, mark eller andra ytor har undvikits.
O. Materialet har installerats inom 6 månader efter faktura datum.
1. Om berättigade anspråk under denna garanti framställs åtar sig Borga Byggprofiler att fritt
köparen leverera ny plåt som ersättning för defekt. Kostnadsansvaret enligt garantin är begränsat
till ursprungligt fakturavärde av reklamerad plåtleverans med en årlig avskrivning av 7 %.
2. Om fel uppträder inom två år efter uppsättning kommer Borga Byggprofiler att överväga sådana
reparationsåtgärder som innefattar utbyte av defekta plåtar.
3. Borga Byggprofiler ansvarar dock i intet fall för direkta eller indirekta kostnader på grund av
sådana skador som avses med denna garanti.
4. Motsvarande beläggningsgaranti för ersatta plåtar gäller återstoden av ursprunglig garanti.
Förutsättning för garantibehandling är att plåtmaterialet kan identifieras och att fakturakopia eller
annan inköpshandling av plåtmaterialet kan uppvisas.
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