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Garanti
Lindab garanterer for sitt produktprogram fabrikklakkert LindabRainline® at full funksjon med tanke på vannavrenning gjennom at materiale- eller fabrikasjonsfeil som påvirker funksjonen ikke skjer under en tidsperiode av 15 år fra
Lindabs salgsdato.
Forutsetninger
•

At Lindabs kunde, d v s den som har kjøpt forespurte produkt av Lindab eller sluttbrukeren, huseieren, skriftlig
gjennom kvittering eller lignende kan vise at produktene er kjøpt av Lindab.

•

At produktene monteres på av Lindab foreskrevet måte i henhold til salgstidens gjeldende monteringsanvisning.

•

At produktene ikke monteres i spesielt korrosivt eller aggresivt miljø i henhold til Lindabs gjeldende garantivilkår
på salgstidspunktet.

•

At produktene vedlikeholdes på av Lindab foreskrevet måte i henhold til salgstidens gjeldende Lindabs produktbeskrivelse.

•

At produktene ikke skades, uansett på hvilken måte, etter at Lindab har levert produktene.

•

At reklamasjonen skjer senest seks måneder etter at bristende funksjon oppdages eller burde vært oppdaget.

Fremgangsmåte
•

Reklamasjon skjer skriftlig fortrinsvis til den håndverker eller forhandler som har montert eller solgt produktene,
eller til den Lindabavdelingen som har solgt produktene.

•

Lindab eller den Lindab utnevner gis tilgang til å besiktige produktene montert på plassen.

•

Lindab vurderer reklamasjonen innen 60 dager etter at Lindab har mottatt reklamasjonen.

•

Lindab meddeler innen 60 dager, etter at Lindab har mottatt reklamasjonen, skriftlig besluttning om reklamasjonen godkjennes eller ikke.

Garantiens gyldighet
•

Garantien trer i kraft og gjelder alle leveranser på ovenfor nevnte måte fra og med 2005.

•

Ved godkjent reklamasjon innen 6 år fra fakturadato leverer Lindab kostnadsfritt inklusive transportkostnader
innen 30 dager nye produkter til Lindabs kunde eller den kunden anviser i et slikt omfang som behøves for å
bytte ut defekte produkter i henhold til denne garanti for å oppnå god funksjon, samt at Lindab svarer for kostnadene for montering til laveste pris som kan oppnås for en fagmessig montering.

•

Ved godkjent reklamasjon ut over 6 år fra fakturadato leverer Lindab kostnadsfritt inklusive transportkostnader
innen 30 dager nye produkter til Lindabs kunde eller den kunden anviser i et slikt omfang som behøves for å
bytte ut defekte produkter i.h.t. denne garanti for å oppnå god funksjon.

•

Garantien omfatter ikke, utover hva som er angitt ovenfor, ansvar for noen direkte eller indirekte skade uansett
hvilken, eller erstatting for montering.

•

Av Lindab leverte erstatningsprodukter gjelder den opprinnelige garantien regnet fra den opprinnelige fakturadato.

•

Lindab avgjør alene hvilke tiltak som skal iverksettes for å erstatte defekte produkter og oppnå god funksjon.

•

Garantien omfatter ikke de fargeavvikelser som kan forekomme som en følge av levering av nye produkter.
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Garantivillkår
Dette er minimum villkår som skal komplettere Lindab Rainline garantien.
Generelt
•

Garantien gjelder ikke i spesielt korrosivt eller aggresivt miljø, f.eks. i industrielle områder med høy luftfuktighet
og aggressiv atmosfære, eller i kystnære områder med høyt saltinnhold i luften. Garantien gjelder heller ikke
dersom produktene utsettes for korrosive kjemikalier, korrosiv røyk, kondens og aske, cementstøv eller direkte
kontakt med jord.

Montering
•

Takrennen skal monteres med fall i henhold til monteringsanvisningen.

•

Metallspon som kan oppstå ved kapping eller lignende skal tas bort umiddelbart etter montasjen.

•

Skader på overflaten ved montering skal behandles med utbedringslakk.

Vedlikehold
Takrenner og nedløpsrør skal renses to ganger per år for smuss, løv og andre forurensninger som kan tette avløpet.
•

Kontroller at overflatebelegget på systemet er intakt.

•

Oppdages skade på overflaten ved rengjøring skal skaden umiddelbart behandles med utbedringslakk.

Reparasjon/utbedringslakk
Ved skader på overflatebelegget skal følgende prosedyre følges.
•

Alkalisk rengjøring (5% kaustik soda løsning, tilsatt litt bilshampo).

•

Skylles med rent vann.

•

Overflaten tørkes og eventuelle rustangrep skal slipes bort med sandpapir.

•

Skadet område behandles med sinkrik rustprimer på den rengjorte flaten.

•

Mal to ganger med utbedringsfarge som kan kjøpes hos Lindab.

•

Maling med utbedringsfarge bør kun gjøres ved temperaturer over 10o C.

•

Nyansforskjeller kan forekomme.
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