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Areco GARANTI

Garanti
Denne garantien gjelder for fargebelagt stålplate og Alu-zink 185 g/m2 brukt for tak- og veggkonstruksjoner i samsvar med vilkårene
nedenfor på materialer som er spesifisert i tabell 1. Materialer som ikke står på listen, omfattes ikke av garantien. Garantien omfatter
unormal fargeforandring, avflassing av fargelaget samt gjennomrusting. Garantiperioden regnes fra kundens fakturadato og gjelder i
samsvar med tabellen nedenfor.
Tabell 1
Fargesystem

Garanti for fargesystemet (estetisk)
Korrosivitetsklasse

Bruksområde

Garanti for gjennomrusting (estetisk)
Korrosivitetsklasse

C1-C3

C4

C1-C3

C4

-

-

C1-C2: 5 år
C3: -

-

Polyester 15

Høyprofil

Polyester 25

Tak- og veggprofiler

10 år

-

10 år

-

Matt polyester

Takprofiler

10 år

-

10 år

-

Karat, GreenCoat

Båndtekkings- og beslagsplate,
Tak- og veggprofiler

20 år

15 år

30 år

10 år

Alu-zink 185 g/m2

Båndtekkings- og beslagsplate,
Tak- og veggprofiler

-

-

25 år

10 år

Karat

Takavvanning

20 år

10 år

15 år

10 år

Alu-zink 185 g/m2

Takavvanning

-

-

20 år

10 år

Korrosivitetsklasser
Miljøklasse

Miljøaggressivitet

Miljøeksempel

Egnet fargesystem

C1

Svært lav

Oppvarmede rom med tørr luft og ubetydelige mengder forurensning, f.eks. kontorer, butikker,
skoler, hotell.

Polyester (PE), Mattpolyester (MPE)
Karat, GreenCoat, AZ185

C2

Lav

Atmosfærer med lavt innhold av luftforurensning. Innendørs, uoppvarmede rom med vekslende
temperatur og fuktighet. Lav hyppighet av fuktkondens og lavt innhold av luftforurensning, f.eks.
sportshaller, lagerlokaler.

Polyester (PE), Mattpolyester (MPE)
Karat, GreenCoat, AZ185

C3

Middels

Atmosfærer med en viss mengde salt eller middels mengde luftforurensning. Byområder og lett
industrialiserte områder. Områder med en viss påvirkning fra kysten. Innendørs, rom med middels
fuktighet og en viss mengde luftforurensning fra produksjonsprosesser, f.eks. bryggerier, meierier,
vaskerier.

Polyester (PE), Mattpolyester (MPE)
Karat, GreenCoat, AZ185

C4

Høy

Atmosfærer med en middels mengde salt eller større mengder luftforurensning. Industri- eller
kystområder. Innendørs, rom med høy fuktighet og en stor mengde luftforurensning fra produksjonsprosesser, f.eks. kjemiske industrier, svømmehaller, skipsverft.

Karat, GreenCoat, AZ185

Garantivilkår for fargebelagt stålplate
og Alu-zink 185 g/m2
Garantivilkår:
Garantien gjelder ved anvendelse av Arecos standardfarger i normalt miljø i samsvar
med C1-C4, tabell 2. Den gjelder altså ikke når platen anvendes i et spesielt etsende
miljø, f.eks. i luft med høyt saltinnhold, i kontakt med vann eller der korrosive kjemikalier,
korrosiv røyk, kondens og aske, sementstøv eller dyreavføring kan påvirke platens utside.
Montering, årlig besiktigelse og vedlikehold skal skje i samsvar med instruksjoner og
anvisninger som er tilgjengelige samt på våre nettsider.
Garantien gjelder videre forutsatt at:
•
Hellingen på tak eller annen overflate er minst 01:16 (3,6˚).
•
Bearbeidingstemperaturen er tilpasset ved bøyning (dvs. platens temperatur)
•
Radius ved bøyning følger angitte verdier samt at platen ikke bøyes kraftig 		
tilbake.
•
Platens nakne skjærekanter er beskyttet eller beskyttelsesmalt for å unngå at
det oppstår kantkorrosjon.
•
Platen eller dens belegg ikke skades mekanisk eller kjemisk (bearbeidingss-		
kader som har forårsaket skader på fargelaget, må utbedres av montøren eller
huseieren med et strøk maling).
•
Metallspon som oppstår ved skjæring eller boring, straks fjernes.
•
Vann kan renne av fritt fra alle sider.
•
Platen ikke lagres eller brukes i kontakt med eller i nærheten av fuktige og 		
korrosive materialer.
•
Platen ikke utsettes for kontakt med kobber eller væskeflyt fra kobberrør.
•
Disse kravene gjelder kun for normalt miljø over 1 km fra kysten.
•
Disse kravene gjelder kun korrosjon fra værforhold og hvis over 5 % av over-		
flaten på hver enkelt bygning påvirkes. Det gjelder ikke korrosjon og andre 		
konsekvenser som oppstår som følge av materialene i bygningen eller unormal
forurensning eller kontakt med aggressiv røyk, aggressive kjemikalier eller 		
direkte kontakt mellom veggbekledning og terrenget.
•
Egnet fargesystem samt egnet festeelement og tetningsmiddel for gjeldende 		
miljøklasse i samsvar med tabell 2, anvendes.
•
Montering og vedlikehold er utført på en fagmessig måte og for øvrig i samsvar
med gjeldende anvisninger.
•
Ansamlinger av smuss eller andre avleiringer og områder i regnskyggen er blitt
rengjort på en fagmessig måte.
•
Temperaturen ikke kontinuerlig har oversteget maksimal brukstemperatur.
•
Kontakt med våt betong, terreng eller andre overflater er unngått.
•
Produktet ble installert senest 1 måned etter fakturadato.

For øvrig gjelder følgende:
1
Ved berettigede reklamasjoner i henhold til garantien, forplikter Areco seg 		
til etter eget valg å enten stå ansvarlig for kostnadene, helt eller delvis, avhengig
av platens alder, for å male om defekter på platen eller fritt levere kjøperen en ny
plate som erstatning for mangelen. Forpliktelsen skal være den mest praktiske i
kombinasjon med at kostnaden skal være rimelig. Areco har intet ansvar for feil
utover det som står her, og kjøperen har ikke rett til å gjøre gjeldende noen 		
andre krav, inkludert kostnad for arbeid i forbindelse med bytte av materialer.
Areco gir ingen erstatning for tap i næringsvirksomhet.
2

Areco har under ingen omstendigheter ansvar for direkte eller indirekte tap på
grunn av skader som omfattes av denne garantien. Tilsvarende beleggsgaranti
for erstattede eller ommalte plater gjelder resten av opprinnelig garantitid.

3

Erstatningens omfang tar hensyn til at bygningen har oppfylt sin funksjon i 		
løpet av et antall år og til resterende livslengde. Nedenstående retningslinjer 		
gjelder ved fargeavflassing, unormalt fargeavvik og gjennomrusting i samsvar
med tabell 3.

4

Ved gjennomrustede plater som gir lekkasje, erstattes skadede plater.

5

Forutsetningen for garantibehandling er at platematerialet kan identifiseres med
ordrenummeret og at fakturakopien eller annen kjøpskvittering for platematerialet kan fremlegges.

Tabell 3
Tid (år)

Ommaling - Erstatning (%)

Ny plate - Erstatning (%)

0-3

100

100

4-7

60

100

8-10

40

100

11-20

40

100

21-30

-

50

Tillegg for båndtekking og beslag

Tillegg for takavvanning

Tillegg for tak- og veggprofiler samt høyprofil

Garantien gjelder ikke hvis falsavslutningen har skadet
materialets overflate.

Garantien gjelder ikke hvis helningen på rennen er mindre
enn 2,5 mm/m eller hvis steingranulat ansamles i rennen
fra et montert takprodukt.

Garantien gjelder ikke hvis det har blitt brukt festeelementer som er uegnet for korrosivitetsklassen.

Tabell 2 - Korrosivitetsklasser
Miljøklasse

Miljøaggressivitet

Miljøeksempel

Egnet fargesystem

C1

Svært lav

Oppvarmede rom med tørr luft og ubetydelige mengder forurensning, f.eks. kontorer, butikker,
skoler, hotell.

Polyester (PE), Mattpolyester (MPE)
Karat, GreenCoat, AZ185

C2

Lav

Atmosfærer med lavt innhold av luftforurensning. Innendørs, uoppvarmede rom med vekslende
temperatur og fuktighet. Lav hyppighet av fuktkondens og lavt innhold av luftforurensning, f.eks.
sportshaller, lagerlokaler.

Polyester (PE), Mattpolyester (MPE)
Karat, GreenCoat, AZ185

C3

Middels

Atmosfærer med en viss mengde salt eller middels mengde luftforurensning. Byområder og lett
industrialiserte områder. Områder med en viss påvirkning fra kysten. Innendørs, rom med middels
fuktighet og en viss mengde luftforurensning fra produksjonsprosesser, f.eks. bryggerier, meierier,
vaskerier.

Polyester (PE), Mattpolyester (MPE)
Karat, GreenCoat, AZ185

C4

Høy

Atmosfærer med en middels mengde salt eller større mengder luftforurensning. Industri- eller
kystområder. Innendørs, rom med høy fuktighet og en stor mengde luftforurensning fra produksjonsprosesser, f.eks. kjemiske industrier, svømmehaller, skipsverft.

Karat, GreenCoat, AZ185

