Garanti
Vi gratulerar till Ert val av takavvattningssystem.
Rätt installerat och kontinuerligt underhållet
kommer Ni att ha en problemfri avvattning
under lång tid då den tekniska livslängden
för systemet i regel är många år längre än
garantitiden. För installation se vår
installationsguide.
Nedanstående garanti är tillämplig på Wijos
samtliga produkter fr.o.m. 2006-06-01 inom
takavvattningssortimentet utförda med
HBP-belagd stålplåt samt Aluzinc®.

Omfattning
Garantin gäller i 15 år från inköpsdatum mot
uppvisande av kvitto och vid normal användning
på byggnad i normala miljöer. Garantin omfattar
samtliga delar i systemet och gäller för eventuella
material- eller fabrikationsfel som inom
garantitiden leder till:
• Genomrostning
• Väsentlig kulörförändring
• Försämrad hållfasthet enligt EN 612
och EN 1462
För att garantin skall gälla är det viktigt att
systemet blivit fackmannamässigt installerat
enligt anvisningarna i vår installationsguide.
Eventuella rester efter järnfilsspån eller andra
främmande järnföremål måste noggrant borttas
då de kan ge upphov till rostangrepp.
Eventuella repor skall bättringsmålas.
Systemet skall kontinuerligt hållas rent från löv
och annat nedfall, så att vattnet utan hinder
kan rinna av fritt. Vid rengöring av systemet
skall endast vatten och mjuk borste användas.
Garantin kan inte tillämpas då plåten används i
särskilt korrosiv 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 djurspillning
kan påverka plåtytan.

Garantin gäller inte om:
A: Plåten eller dess beläggning skadats
mekaniskt eller kemiskt (bearbetningsskador
som förorsakat genombrutet färgskikt måste
åtgärdas genom bättringsmålning av montören
eller husägaren).
B: Vatten ej kan avrinna fritt från alla plåtytor.
C: Plåten lagrats eller använts i kontakt med
eller i närhet av fuktiga och korrosiva material.
D: Plåten utsatts för kontakt med koppar eller
bly eller vätskeutströmning från koppar- eller
blymaterial.
E: Ej lämpliga fästdon och tätningsmedel
används.Montering och underhåll inte har
skett på ett fackmässigt sätt eller i övrigt
enligt gällande anvisningar.
F: Ansamlingar av smuts eller andra avlagringar
och områden i regnskugga ej har tvättats av på
ett fackmässigt sätt.
G: Temperaturen kontinuerligt har överstigit
rekommenderade maxvärden.
H: Kontakt med våt betong, vått timmer,
impregnerat trä, mark eller andra fuktiga ytor
har förekommit.

Ersättning
Vid eventuell skada under garantitiden enligt
ovan ersätter leverantören de skadade delarna
med vid var tidpunkt tillhandahållna
ersättningsprodukter genom det försäljningsställe
där produkten ursprungligen köptes. Garantin
ersätter aldrig i någon form kostnader för utbyte,
ombyggnad, transporter eller förlust av
näringsverksamhet. Kostnadsansvaret enligt
garantin är begränsat till ursprungligt
fakturavärde av reklamerad leverans.

Produktansvar
Wijo har inget ansvarstagande emot tredje part
och härvid ej heller för direkta eller indirekta
skador, förluster eller kostnader uppkomna till
följd av produktens användning eller installation.
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