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ALLmän ProdUkTGArAnTi
ABC VenTiLATionsProdUkTer AB
GArAnTiTid
ABC Ventilationsprodukter AB allmänna produktgaranti gäller i 24 månader (2 år) från leveransdatum,
dock som längst 30 månader (2 ½ år) från produktionsdatum. För produkter tillverkade enligt kunds
anvisningar ansvarar kunden för produktens konstruktion, funktion och livslängd.
LeVerAnsBesTämmeLser
Leveranser inom Norden sker enligt Teknikföretagens allmänna bestämmelser NL17 och Svensk
Ventilations tillägg VU20.
GArAnTiBeskriVninG

abc Garantiplåt

Denna garantisedel avser produkter utförda i förzinkad stålplåt eller aluzink med ytbeläggning pulverlack
eller våtlack med avsett användningsområde utomhus.
Garantitiden är 2 år räknat från varans avlämnande eller om varan är avsedd för en entreprenad som
skall slutbesiktigas eller avlämnas på annat sätt räknas garantitiden från den dag då entreprenaden är
godkänd.
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Förutsättning för garantibehandling är att plåtmaterialet kan identifieras och detta görs genom
fakturakopior och komplett ifyllande av denna handling.
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Garantivillkor ytbeläggning
• Skadan i ytbeläggningen ska uppgå till minst 5% av arean för att garantin ska gälla. Garantin gäller ej
ytor med bättringsfärg.
• Garantin gäller inte vid särskilt korrosiv eller aggressiv processmiljö eller vid felaktig tillämpning eller
hantering.
• Plåten får inte utsättas för kontakt med koppar eller vätskeutströmning från kopparrör eller andra
fuktiga och korrosiva material.
• Lämpliga fästdon och tätningsmedel ska ha använts och monteringen ska ha skett på ett
fackmannamässigt sätt. Plåten eller dess beläggning ska inte ha skadats mekaniskt eller kemiskt.
(bearbetningsskador som förorsakat genombrutet färgskikt måste åtgärdas genom bättringsmålning av
montör eller fastighetsägare).
• Temperaturen får inte kontinuerligt ha överstigit rekommenderat maxvärde 100°.
• Underhåll ska ha skett enligt gällande anvisning.
Riktlinjer för ersättning
Ersättningen storlek tar hänsyn till att produkten fyllt sin funktion under ett antal år. Den åtgärd som
vidtages ska i det enskilda fallet vara den mest praktiska i kombination med kostnaden.
Vid ommålning avses den totala kostnaden och för ny produkt avses priset vid köptillfället.
ABC Ventilationsprodukter AB förbehåller sig rätten att välja ersättningsform.
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