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Garantivillkor för användning i Europa

Garantin gäller 10 år för Prelaq Polyester, Prelaq Matt Polyster 
och Prelaq P 200. Garantin gäller 15 år för Prelaq PVDF 
samt 15 år för Prelaq Nova och Prelaq Nova 
Matt använd för tak och väggkonstruktioner. För takavvattnings-
system gäller garantin för 15 år för Prelaq Nova. Tiden räknas 
från SSAB Tunnplåts fakturadatum. 

För Prelaq PLX gäller särskilda objektsgarantier och täcks inte 
av denna garanti.

Vårt ansvar upphör när Ni godkänt materialet in i Er produktion 
och återuppstår när plåten oskadad har monterats. Plåten ska 
alltid lagras torrt.

Garantin gäller endast för skador som täcker mer än 5% av varje 
enskild yta.

Garantin omfattar onormal kulörförändring, att färgskiktet inte 
flagnar och för genomrostning. För Prelaq P200 i takapplikatio-
ner gäller garantin för det område som ligger norr om en linje 
genom Paris, Warszawa och St Petersburg. För Prelaq P200 i 
väggapplikationer gäller garantin för följande landområden: 
Nordiska länderna, Storbritannien och Irland, Benelux-länderna, 
Ryssland väster om Moskva, Vitryssland, Baltiska staterna, 
Polen, Tjeckien, Slovakien, Tyskland och Frankrike i de delar 
som ligger norr om Tyskland södra gräns. 

I övrigt gäller följande:

Garantin gäller vid användning av standardkulörer och enligt 
gällande datablad i normal miljö och i normala applikationer. 
Den kan alltså inte tillämpas då plåten används i särskilt korro-
siv eller aggressiv miljö, t ex i luft med hög salthalt, i konstant 
kontakt med vatten eller där korrosiva kemikalier, korrosiv rök, 
kondens och aska, cementdamm eller djur-spillning kan påverka 
plåtytan.

Garantin gäller ej baksidans skyddslack eller ytor med bättrings-
färg.

Garantin gäller inte om:

A Lutningen på tak eller annan yta är mindre än 1:10 (5,7°).
     För takavvattning gäller anvisningar enligt datablad GB 8615. 

B Tillämpad bearbetningstemperatur vid bockning ( d v s plå-
tens temperatur) är lägre än enligt gällande datablad.

C Tillämpad radie vid bockning avviker från rekommenderade 
värden samt om plåten återbockas kraftigt. Speciellt för 
takpannor och profilerad plåt skall påpekas att inga sprickor, 
som är synliga vid 10 gångers förstoring, ska finnas efter 
tillverkningen. 

D Plåten eller dess beläggning skadats mekaniskt eller kemiskt 
(bearbetningsskador som förorsakat genombrutet färgskikt 
måste åtgärdas genom bättringsmålning av montören eller 
husägaren). 

E Vatten ej kan avrinna fritt från alla plåtytor.

F Plåten lagrats eller använts i kontakt med eller i närhet av 
fuktiga och korrosiva material

G Plåten utsatts för kontakt med koppar eller vätskeutströmning 
från kopparrör.

H Ej lämpliga fästdon och tätningsmedel används.

I Montering och underhåll inte har skett på ett fackmässigt sätt 
eller i övrigt enligt gällande anvisningar.

J Ansamlingar av smuts eller andra avlagringar och områden i 
regnskugga ej har tvättats av på ett fackmässigt sätt.

K Temperaturen kontinuerligt har överstigit rekommenderade 
maxvärden.

L  Kontakt med våt betong, vått timmer, impregnerat trä, mark 
eller andra fuktiga ytor har förekommit.

M Materialet har bearbetats senare än 12 månader efter faktu-
radatum.

Om berättigade anspråk under denna garanti framställs åtar sig 
SSAB Tunnplåt att fritt köparen leverera ny plåt som ersättning 
för defekt. Kostnadsansvaret enligt garantin är begränsat till 
ursprungligt fakturavärde av reklamerad plåtleverans.

SSAB Tunnplåt ansvarar dock i intet fall för direkta eller indi-
rekta förluster på grund av sådana skador som avses med denna 
garanti.

Motsvarande beläggningsgaranti för ersatta plåtar gäller återsto-
den av ursprunglig garantitid.

Förutsättning för garantibehandling är att plåtmaterialet kan 
identifieras och att fakturakopia eller annan inköpshandling av 
plåtmaterialet kan uppvisas.
  

Uppgifterna i denna trycksak hänför sig till tiden för publicering och avser att ge en allmän vägledning vid användning av produkten. Den senaste 
versionen av denna trycksak är publicerad på vår hemsida. Reservation görs för ändringar till följd av löpande produktutveckling. Angivna uppgifter 
och data får inte uppfattas som garantier utan särskild skriftlig bekräftelse.


