Garantibevis
20 års garanti
Profilmetal®
Tagstens-, Trapez- & Sinusplader

Polyester 0,5 ®

Profilmetal A/S
Skovsøviadukten 3
DK – 4200 Slagelse
Profilmetal A/S. Garanti Polyester 2018, side 1 af 3

Telefon:
CVR:

56630222
26137063

20 års garanti
Profilmetal® garanterer at Profilmetal® Tagstens-, Sinus- og
Trapezplader med Polyester® overflade vil forblive vejrtætte i 20 år:
Sker der en gennemtæring som betyder, at regn og sne får adgang
til bygningen, vil Profilmetal® levere ny plade som erstatning for
den gennemtærede.
Garantibetingelser
Garantien gælder for Profilmetal® Tagstens-, Trapez- & Sinusplader med Polyester ® overflade brugt til
væg- eller tagbeklædning på bygninger i Danmark & Norge. Garantien gælder kun korrosion fra
oversiden og hvis mere end 5% af overfladen på hver bygning er påvirket. Garantien gælder ikke
ommalede overflader eller bagsidens beskyttelseslak.
Garantien gælder kun hvis følgende er overholdt:


Montering af pladen skal være foretaget som godt håndværk og i overensstemmelse med
relevante instruktioner, herunder monteringsvejledning. Pladen skal være monteret så vand frit
kan løbe fra alle pladens overflader. Anvendes pladen som tagbeklædning skal taghældningen
være mindst 5 grader for Profilmetal Trapez- og Sinusplader og mindst 12 grader for Profilmetal
Tagstensplader. Pladen skal være monteret så den ikke er i kontakt eller i forbindelse med fugtige
eller korroderende materialer, f.eks. kobber, våd beton, imprægneret træ eller jord. Skruer og
andre fastgørelsesmaterialer skal være leveret af Profilmetal®.



En gennemtæring må udelukkende skyldes fejl i pladen. Andre faktorer må ikke have medvirket til
gennemtæringen. Pladen må ikke være mekanisk eller kemisk skadet. Transport og opbevaring af
pladen skal være sket korrekt og i overensstemmelse med relevante instruktioner.



Pladen skal være anvendt i et normalt miljø. Pladen må ikke være anvendt i et korroderende eller
aggressivt miljø, for eksempel i luft med højt saltindhold, i konstant berøring med vand, eller under
forhold hvor korroderede kemikalier, korroderende dampe, korroderende røg, kondensation og
aske, cementstøv eller dyrs afføring kan komme i kontakt med pladens overflade. Korroderende
eller aggressive miljøer omfatter kystnære (1,5 km) områder og områder med industriel forurening.



Pladen skal regelmæssigt kontrolleres, rengøres og eventuelle skader udbedres som beskrevet i
Profilmetals vejledning. Se ”Profilmetal® a/s, Vedligeholdelsesvejledning”.



Der ydes ikke garanti for farveægthed i hele garantiperioden.



Metalspåner der opstår ved tilpasning og boring, skal straks fjernes.



Profilpladerne er installeret senest 1 måned efter fakturadato.

Garantiperiode
Garantien er gældende i 20 år regnet fra fakturadato som er angivet på Profilmetals faktura.

Reklamation
Et garantikrav skal stilles til Profilmetal® i form af en skriftlig reklamation. Reklamation skal ske senest
1 måned efter en gennemtæring er opdaget eller burde være opdaget.
Profilmetal® skal modtage reklamationen senest den dag hvor garantiperioden udløber. Profilmetal®
svarer på en reklamation senest 3 måneder efter den er modtaget.
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Den skriftlige reklamation skal indeholde beskrivelse af skaden, angivelse af hvornår skaden er
opstået, og Profilmetals fakturanummer og fakturadato. En reklamation kan ikke behandles hvis den
der reklamerer ikke kan opgive Profilmetals fakturanummer og fakturadato.
Profilmetal® skal have mulighed for at inspicere en reklameret plade mens den er monteret. Pladen
skal kunne identificeres som en af de plader, der er faktureret på den pågældende faktura.

Erstatningsregler
Hvis der stilles et ifølge garantibetingelserne berettiget krav, påtager Profilmetal® sig at levere en ny
plade som kan erstatte den defekte.
Garantien dækker alene ovenstående. Profilmetal® er ikke ansvarlig for følgeomkostninger, indirekte
eller direkte tab forårsaget af skader dækket af garantien, arbejdsomkostninger, tabt husleje, skader
på andre bygningsdele, produktionstab m.m.
Profilmetal® alene beslutter hvad der er passende tiltag for at udbedre en skade. Garantien omfatter
ikke de farve- og produktforskelle, der kan blive tale om ved udskiftning af plader.
I forbindelse med levering af erstatningsplade betaler modtager en selvrisiko afhængigt af
profilpladens alder. 0-5 år – 90% erstatning / 10% egenbetaling. 5-10 år – 70% erstatning / 30%
egenbetaling. 10-20 år – 50% erstatning / 50% egenbetaling. 20-40 år – 10% erstatning / 90%
egenbetaling.
For omleverede plader gælder den oprindelige garanti regnet fra den oprindelige fakturadato.

Miljøklasser
Miljøklasserne er forklaret i nedenstående tabel.
C1-C3: Polyester 20 års garanti.
Miljøklasse

Miljøagressivitet

Eksempler

C1

Meget lav

Opvarmede lokaler med tør luft og ubetydelig
forurening. F.eks. kontorer, butikker, skoler og hoteller

C2

Lav

C3

Moderat

C4

Høj

Atmosfærer med lavt indhold af luftforurening,
uopvarmede lokaler med skiftende temperaturer og
luftfugtighed. F.eks. sportshaller og lagerlokaler.
Atmosfærer med en vis mængde salte og moderat
luftforurening. Byområder og industrialiserede
områder. Områder med kyst påvirkning. F.eks.
Bryggerier, Mejerier og Vaskerier.
Atmosfærer med en moderat mængde salte eller
betydelig luftforurening. Industri eller kystområder.
Lokaler med høj luftfugtighed og stor luftforurening.
F.eks. Kemisk industri, svømmehaller og skibsværfter.

Generelt
Denne garanti kan anvendes sammen med de forpligtelser Profilmetal® ifølge gældende lovgivning
har overfor køber, herunder købelovens regler.
Garantien gælder Profilmetal® Tagstens-, Sinus- og Trapezplader med Polyester® overflade solgt fra
og med 1/4-2018. Garantien dækker ikke varer som Profilmetal® på tilbud, ordrebekræftelse og/eller
faktura kalder tilbudsvare, partivare, anden eller tredje sortering, frasorteret, fejlproduktion eller
lignende. Tilbehør til Profilmetal® Tagstens- Sinus- og Trapezplader er ikke omfattet af garantien.
Se også ”Profilmetal® A/S, Salgs- og leveringsbetingelser”.
Profilmetal A/S, April 2018
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