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TAKUU 2013
Lindab takaa, että esimaalatun Lindab Rainline -tuotemalliston sadeveden poistojärjestelmän
toiminnassa ei esiinny materiaali- tai valmistusvikoja 15 vuoden kuluessa siitä päivästä, kun
ne on ostettu Lindabilta.

Ehdot
•

Lindabin asiakas eli kyseisen tuotteen Lindabilta ostanut henkilö tai loppukäyttäjä eli
kiinteistön omistaja esittää vaatimuksensa kirjallisesti, liittää sen oheen kuitin tai
vastaavan asiakirjan, joka osoittaa, että tuote ostettiin Lindabilta väitettynä päivänä.

•

Tuote on asennettu ostopäivänä voimassa olleissa Lindabin asennusohjeissa esitetyllä
tavalla.

•

Tuotetta ei ole asennettu sellaiseen tyypillisesti syövyttävään ympäristöön, joka on
kuvattu Lindabin ostopäivänä voimassa olleissa Lindabin takuuehdoissa.

•

Tuotetta on huollettu ostopäivänä voimassa olleessa Lindabin tuotekuvauksessa
esitetyllä tavalla.

•

Tuote ei ole vaurioitunut millään tavalla sen jälkeen, kun Lindab on toimittanut sen.

•

Takuuvaatimus esitetään kuuden kuukauden kuluessa siitä hetkestä, kun viallinen
toiminto on havaittu tai se olisi pitänyt havaita.

Menettelytapa
•

Takuuvaatimus on esitettävä kirjallisesti ja esitettävä ensisijaisesti tuotteen asentaneelle
asentajalle tai sen myyneelle myyjälle tai myynnistä vastuussa olevalle Lindabin yhtiölle.

•

Lindabilla tai Lindabin nimittämällä tarkastajalla on oikeus tarkastaa viallinen toiminto
paikan päällä.

•

Lindab tutkii takuuvaatimuksen 60 päivän kuluessa sen vastaanottamisesta.

•

Lindab toimittaa kirjallisen ilmoituksen takuuvaatimuksen hyväksymistä tai hylkäämistä
koskevasta päätöksestään 60 päivän kuluessa vaatimuksen vastaanottamisesta.
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Takuun kattavuus
•

Takuu koskee kaikkia tuotteita, jotka on myyty yllä kuvatulla tavalla vuodesta 2005
lähtien.

•

Jos takuuvaatimus on hyväksytty kuuden vuoden kuluessa ostopäivästä, Lindab toimittaa
30 päivän kuluessa viallisten tuotteiden tilalle uudet, korvaavat tuotteet tämän takuun
ehtojen mukaisesti varmistaakseen tuotteen tyydyttävän toiminnan. Tästä ei veloiteta
kuluja tai kuljetuskustannuksia asiakkaalta tai asiakkaan nimeämältä yritykseltä.

•

Jos takuuvaatimus on hyväksytty sen jälkeen, kun yli kuusi vuotta on kulunut, Lindab
toimittaa 30 päivän kuluessa viallisten tuotteiden tilalle uudet, korvaavat tuotteet tämän
takuun ehtojen mukaisesti varmistaakseen tuotteen tyydyttävän toiminnan. Tästä ei
veloiteta kuluja tai kuljetuskustannuksia asiakkaalta tai asiakkaan nimeämältä yritykseltä.

•

Tämä takuu ei kata muita kuin yllä mainitut suorat tai epäsuorat vahingot eikä
aiheutuneita kuljetus- ja asennuskustannuksia.

•

Lindabin toimittamien korvaavien tuotteiden takuuaika on voimassa alkuperäisen
ostotapahtuman päivämäärästä alkaen.

•

Lindab voi oman harkintansa mukaan päättää toimenpiteistä, joihin on ryhdyttävä
viallisten tuotteiden korvaamiseksi ja tuotteen tyydyttävän toiminnan varmistamiseksi.

•

Takuu ei kata väripoikkeamia, joita voi aiheutua uusien tuotteiden
uudelleentoimituksesta.
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TAKUUEHDOT 2013
Nämä ovat vähimmäisehdot, jotka täydentävät Lindab Rainline -takuuta.

Yleisiä tietoja
•

Takuu ei koske käyttöä erityisen syövyttävissä tai aggressiivisissa ympäristöissä, kuten
teollisuusalueilla, joilla vallitsee korkea ilmankosteus ja aggressiivinen ilmanala, tai
merenrannikolla tai saaristossa sijaitsevilla alueilla, joissa vallitsee korkea suolapitoisuus.
Myös altistuminen syövyttäville kemikaaleille, syövyttävälle savulle, kosteuden
tiivistymiselle, tuhkalle tai betonipölylle mitätöi takuun.

Asennus
•
•
•

Kourut on kiinnitettävä kaltevasti asennusohjeen mukaisesti.
Leikkaamisesta tai vastaavasta toiminnasta syntyneet metallijäysteet on poistettava
välittömästi kiinnittämisen jälkeen.
Asennuksessa syntyneet maalipinnan vauriot on maalattava välittömästi.

Huolto
Kourut ja syöksyputket on puhdistettava liasta, puiden lehdistä ja muista epäpuhtauksista,
jotka saattavat estää vapaan virtauksen järjestelmässä.
•
•

Varmista, että järjestelmän pinnoite on ehjä.
Jos pintakerroksessa havaitaan vaurio, se on maalattava välittömästi.

Korjaus ja maalaus
Jos pintakerroksessa havaitaan vaurio, noudata seuraavia ohjeita.
•
•
•
•
•
•

•

Käytä emäksistä puhdistusainetta (viisiprosenttinen natriumhydroksidiliuos, lisää vähän
autonpesuainetta).
Huuhtele puhtaalla vedellä.
Pyyhi pinta puhtaaksi ja poista syöpymät hiekkapaperilla.
Maalaa puhdistettu pinta sinkkiä runsaasti sisältävällä pohjamaalilla.
Maalaa kahteen kertaan paikkamaalilla, jota voi ostaa Lindabilta.
Jotta paikkamaalaus voidaan tehdä, ympäristön lämpötilan täytyy olla yli 10 °C.
Värisävyssä voi esiintyä vaihtelua.
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