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Areco Objektsgaranti
Areco Objektsgaranti

Denna garanti är utformad för att fungera inom byggnads- och konstruktionsindustri för specificerade objekt. Garantin refererar till förmågan hos
färgbeläggningen (PVF2 300) belagd på Aluminiumplåt att motstå förändringar i utseendet där plåten har utsatts för normalt klimatförhållande under längre tidsperioder. Förändringen avser kulörbeständighet inom nedan delta (Δ) enheter i 25 år under förutsättning att beläggningen hålls
i gott skick med regelbunden tvätt enligt bifogade instruktioner. Färgavflagning och korrosion gäller i 25 år även om inte plåten rengörs regelbundet.
Konsuments rättigheter enligt lag påverkas inte av denna garanti.
Garantitid
Garantitiden räknas från datum för leveransen från Areco till beställaren. Med onormal kulörförändring menas 2,5 Δ enheter på 5 år, 3 Δ enheter på 10 år,
4 Δ enheter på 15 år och 6 Δ enheter på 25 år (Cielab). Mätningarna utförs på rengjord yta.
Objekt:

Fastighetsbeteckning:

Adress:
Inköpsställe:
Arbetet utfört av:
Datum:

Garantivillkor:
Garantin gäller för aluminiumplåt, HP12 och 3003-H26 belagd med PVF2 300 som
används till tak- eller väggbeklädnad på byggnader. Garantin gäller endast om varan är
levererad från Westmetall eller via befintliga återförsäljare vid minsta sammanhängande
totalyta av 100m2. Garantin gäller inte vid användning i särskilt korrosiva eller aggressiva
miljöer vid luft med höga avgasnivåer från kemisk industri, korrosiv aska, djurspillning,
direktkontakt med saltvatten och klorat poolvatten.
Garantin gäller vidare under förutsättning att:
•
Lutning på tak eller annan yta skall vara fri från vattensamling.
Allt arbete med aluminiumplåten skett i enlighet med Plåt-AMA:s anvisningar.
•
•
Plåten och dess beläggning inte skadas mekaniskt eller kemiskt vid montering.
•
Lämpliga fästelement och tätningsmedel används för gällande korrosionsklass.
•
Kontakt med våt betong, vått timmer, mark eller andra aggressiva ytor har 		
undvikits.
•
Plåten inte utsätts för kontakt eller vätskeutströmning från Koppar och Zink.
•
Reklamation sker skriftligt till Areco eller till befintliga återförsäljare inom tre 		
månader efter att skadan upptäckts.
•
Vid kulörgarantin krävs att besiktning och underhåll har skett på ett sätt i 		
enlighet med gällande anvisningar och instruktioner.
I inget fall lämnas ersättning för förlust i näringsverksamhet eller för direkta eller indirekta förluster på grund av sådana skador som avses med denna garanti. Motsvarande
beläggningsgaranti för ersatta eller ommålade plåtar gäller återstoden av ursprunglig
garantitid. Skadan måste överstiga 5% av totala ytan.

Skötselanvisningar:
För att få ut en så lång hållbarhet som möjligt av aluminiumplåten och för att den åtföljande garantin för färgavvikelse ska gälla är det några punkter som måste följas.
Kontrollera materialet vartannat år med nedanstående punkter som en checklista, och
notera att kontrollen gjorts, samt anteckna eventuella iakttagelser:
•
•
•
•
•

Materialet skall hållas rent, tvättas med Nordsjö Fasadtvätt minst vartannat år.
Vattengångar och dylikt skall ägnas särskild uppmärksamhet så att exempelvis
stopp inte orsakar ansamling av vatten eller skräp.
Material i sk regnskugga (område som inte tvättats rent av regn), skall tvättas
regelbundet.
Kontrollera att föroreningar från egna eller andras utsläpp inte orsakar korrosion
eller estetiska defekter.
Kontrollera att inga mekaniska skador förekommer, exempelvis genom antenner
eller andra konstruktioner på taket eller fasaden.

Vid normal utomhus miljö krävs ingen rengöring för att få 25 års garanti mot färgavflagning och korrosion.

