Objektsgaranti Lindab RooFit

Adress eller fastighetsbestäckning
Fakturanummer
Arbetet utfört av

Datum för första fakturan:

Fyll nedan i spec för vad som har använts på objektet för att ha spårbarhet.*

Haloten Steel produktionsdatum och tid (läses på förpackingen)
Beslag
Klammer
Plåt
Taksäkerhet
Infästningar
Takavvattning
Finns vind/snölastsberäkningar dokumenterat?

Godkänd objektsgaranti (ifylles av Lindab):

DATUM

NAMNFÖRTYDLIGANDE

* Garantin gäller om Matakis Haloten STEEL underlagsduk används tillsammans med enbart produkter från Lindab och
Bjarnes, samt att Lindab har utfört en vind- och snölasts beräkning. Samtliga produkter måste vara köpta via Lindab.

Garantivillkor för Lindab RooFit
Omfattning
Denna garanti omfattar genomrostning (teknisk) på taket under förutsättning att Matakis haloten
STEEL underlagsduk har använts tillsammans med produkter från uteslutande Lindab och Bjarnes
enligt listade detaljer på förstasidan.
Lindab garanterar att materialet inte perforeras av genomrostning som kan leda till läckage inom
garantitiden, som är 30 år. Garantitiden räknas från datum för Lindabs första leverans till kund.
Estetisk garanti lämnas separat för respektive material.

Villkor
Garantin gäller inte:
A. Kantkorrosion på nakna klippkanter.
B. Om material monterats i en miljö som det inte är avsett för. Se vilken korrosivitetsklass 		
		 respektive material klarar av.
C. I särskilt korrosiv eller aggressiv miljö, där exempelvis korrosiva kemikalier är närvarande i 		
		 luften, i ångor eller i rök, där kondensation, aska, cementdamm eller djurspillning kan påverka
		 ytan.
D. Om lutningen på taket eller annan yta är mindre än 1:16 (3,6º) så att vatten inte kan rinna av
		 fritt från alla ytor.
E. Om materialets yta på något sett skadats mekaniskt eller kemiskt.
F. Om materialet har varit i kontakt med koppar eller avrinningar från kopparrör.
G. Om smutsansamlingar inte plockats bort eller material och produkter i regnskugga inte tvättats
		 av och inspekterats varje år.
H. Om årlig inspektion eller underhåll inte sköts på ett professionellt sätt.
I.		 Om materialet utsatts för konstant väta pga. felmontage eller dålig renhållning.
J. Om montering och underhåll inte har skett på ett fackmannamässigt sätt och i övrigt enligt 		
		 gällande anvisningar.
K. Materialet är skadat på grund av felaktig hantering eller lagring innan montage.

Tillägg för underlagspapp
Garantin garanterar Mataki Haloten STEELs vattenavledande funktion.
Haloten STEEL får ej exponeras mot solljus/UV i mer än totalt 12 månader.
Haloten STEEL ska vara monterad, enligt vid montagets, gällande monteringsanvisning.
Tillägg för klammer och infästningar
Garantin gäller endast när:
• Rostfri klammer och rostfri skruv har använts till tak av aluminium förutsatt att kondens
noggrant har förebyggts.
• Rostfri klammer och rostfri skruv har använts till tak av lackerad stålplåt.
• Rostfri klammer och rostfri skruv har använts till tak av Magestic, (zinkmagnesium).
• Rostfri klammer och rostfri skruv har använts till tak av aluminiumzink.
Tillägg för taksäkerhet
Taksäkerheten ska vara monterad, enligt vid montaget, gällande monteringsanvisning samt ha
underhållits enligt tillhörande skötsel och underhållsanvisning.

Förfarande
Reklamation skall ske skriftligen till Lindab inom trettio (30) dagar från det att felet upptäcks
eller borde ha upptäckts. Materialet skall kunna identifieras med ordernummer samt så skall
fakturakopia eller annan inköpshandling uppvisas.
Lindab eller den representant Lindab utser skall äga rätt att besiktiga materialet monterat på plats.

Ersättning
Vid godkänd reklamation åtar sig Lindab att leverera nytt material som ersättning för defekt
material. Garantin förlängs inte för ersatt material utan gäller under återstoden av ursprunglig
garantitid.
Lindab har inget ansvar för fel utöver vad som föreskrivs ovan och köparen äger inte rätt att göra
gällande några andra anspråk. Detta gäller varje kostnad och förlust som felet kan orsaka eller
medföra inklusive kostnad för arbete i samband med byte av material samt produktionsbortfall,
utebliven vinst och andra direkta eller indirekta kostnader.
Utförandegaranti tillhandahålls av installatör. Lindab tar inte ansvar för fel som uppkommit genom
felaktig installation efter att utförandegarantin slutat att gälla.

