Colorcoat HPS200 Ultra® automatisk garanti
Automatisk garantierklæring for Tata Steel (SP1090)

Det garanteres at belegget vil ha vedheft til stålunderlaget i den
relevante tidsperioden som er angitt i tabellen. Ved slutten av denne
tidsperioden, for en enkelt flate, dvs. én veggflate eller én takflate, skal
ikke mer enn 5% eller 100 m2 av den belagte overflaten, hvilken av disse
som utgjør den minste flaten, være utsatt for flassing. Garantien gjelder
kun for nedbrytning på værsiden. Klippekanter fra fabrikk er også
dekket i hele garantiperioden. Det er ikke nødvendig med inspeksjon
eller vedlikehold i garantiperioden. Eventuell falming eller endring av
fargen skal være begrenset og ensartet ved jevn eksponering i lokalt
miljø.

Garantiperioden
Dette vises i tabellen nedenfor.
Farger
Signature
Classic og Matt

Kyststrøk*
Vegger
Tak
25
25
25
20

Innlandet
Vegger
Tak
35
35
35
25

* Kyststrøk er definert som mindre enn 1 km fra kysten.
Garantitidene som er oppgitt gjelder kun for Norge, Danmark og Sverige.

Eventuelle krav må fremlegges via leverandørkjeden og må, når de er
Tata Steel i hende, inneholde dokumentasjon på at produktet har sin
opprinnelse hos Tata Steel, ved for eksempel kopi av ordre eller faktura.

Confidex® Garanti
Tata Steel anbefaler at du registrerer bygget for å dra fordel av inntil
40 års trygghet med den gratis Confidex®-Garantien. Confidex® er
garantien for Colorcoat HPS200 Ultra® når produktet er benyttet som
tak- eller veggkledning i uisolert bygg, isolert bygg eller som
sandwich paneler i industri- eller forretningsbygg. Det er enkelt å
registrere bygget via hjemmesiden vår www.tsbsnordic.no
Confidex®-Garantien tilbyr den lengste og mest omfattende
garantien på plastbelagte stålprodukter i Europa. Se garantiperioden
i tabellen.

Eventuell falming eller endring av fargen skal være begrenset og
ensartet ved jevn eksponering i lokalt miljø.
Med Confidex®-Garantien kan byggherren kontakte Tata Steel
direkte og gå utenom den kontraktmessige leverandørkjeden hvis
det mot formodning skulle oppstå feil i belegget, og på den måten
spare tid og penger.

Confidex®-Garantiperioden
Dette vises i tabellen nedenfor.

Det garanteres at ved slutten av denne tidsperioden, for en enkelt
flate, dvs. en veggflate eller en takflate, skal ikke mer enn 5 % eller
100 m2 av den belagte overflaten, hvilken av disse som utgjør den
minste flaten, være utsatt for flassing. Garantien gjelder kun for
nedbrytning på værsiden. Klippekanter fra fabrikk er også dekket i
hele garantiperioden. Det er ikke nødvendig med inspeksjon eller
vedlikehold i garantiperioden.

Farver
Signature
Classic og Matt

Innlandet
Vegger
Tak
40
40
40
30

Kyststrøk*
Vegger
Tak
30
30
30
25

* Kyststrøk er definert som mindre enn 1 km fra kysten.
Garantitidene som er oppgitt gjelder kun for Norge, Danmark og Sverige.

www.colorcoat-online.com

Vilkår og betingelser
Begrensninger
1. Materialet må installeres på bygningen innen 12 kalendermåneder etter
forsendelse fra Tata Steels fabrikkanlegg.

7. Misbruk, forsettlig handling, uaktsomhet eller feil eller uegnet spesifikasjon
eller bruk av Produktet.

2. Den som vil fremsette et krav, må gjøre det skriftlig og underrette Tata Steel
innen 30 dager etter at man har identifisert en defekt som kan tyde på at
produktet ikke oppfyller ytelseskriteriene og, for hver enkelt flate, før 10 %
eller 200 m2 av den belagte overflaten, (hvilken av disse som utgjør den
minste flaten), er påvirket av flassing. Kopi av faktura eller ordre må følge med
meddelelsen.

8. Enhver skade uansett årsak påført produktet under eller etter fremstilling,
lagring, transport eller oppføring.

3. Under denne garantien forplikter Tata Steel seg utelukkende til å dekke
utgifter til arbeid og materialer for å tilbakeføre de defekte platene til en
tilstand som samsvarer med den opprinnelige garantitiden. Det er helt opp til
Tata Steel å avgjøre hva som skal utføres for å oppnå en egnet utbedring i
tilfelle feil.
4. Garantien dekker bygg i de land som er spesifisert i garantien.
5. Garantien gjelder kun nedbryting av produktet på værsiden av Colorcoat
HPS200 Ultra®. Korrosjon eller andre effekter som er forårsaket av elementer
inne i selve bygget, korrosjon forårsaket av oppsamling av forurensning i
plateskjøter, eller av unormal luftforurensning, samt kontakt med aggressive
gasser eller kjemikalier er unntatt.
6. Kun bygg som er konstruert i samsvar med de gjeldende retningslinjene på
nettsiden til Tata Steel UK Limited: www.colorcoat-online.com vil være dekket
av Garantien. Spesielt, men uten begrensning, skal alle horisontale
klippekanter på beslag skal ha omslag.

9. Ansamling av smuss eller etterlatenskaper. Garantien dekker heller ikke
nedbrytning eller skade på partier som ikke er eksponert for nedvasking på
grunn av regn/nedbør.
10. Vannansamlinger på tak og utilstrekkelig tetting I plateskjøter som holder på
vann og andre forurensninger.
11. Utslipp av skadelige gasser, aggressive damper eller kjemikalier, enten det er
fra naturlige eller kunstige kilder i eller innen en avstand på 400 meter.
12. Vedvarende eksponering for temperaturer som er høyere enn det som er
angitt i produktdatabladet på salgsdatoen, uansett årsak.
13. Forringelse av produktet forårsaket av kontakt med fuktig behandlet eller
ubehandlet tremateriale eller forårsaket av direkte eller indirekte kontakt med
korrosive materialer.
14. Enhver endring eller modifikasjon av Colorcoat HPS200 Ultra® etter oppføring.
15. I kyststrøk og ellers ved direkte kontakt med sjøsprøyt, skal det foretas
regelmessig vasking for å forhindre oppbygging av salt på Colorcoat HPS200
Ultra®.
16. Festemateriell eller annet tilbehør som er festet eller forsøkt festet til en
hvilken som helst del av produktet under eller etter oppføring.

7. Garantien er underlagt engelsk lov.

17. Enhver endring, utvidelse eller modernisering av produktet etter oppføring.

8. Under ingen omstendigheter skal Tata Steel UK Limited (eller noen av dets
tilknyttede selskaper) være ansvarlig for eventuelle tap, skade eller utgifter
overhodet som byggherren har pådratt seg eller lidd (inkludert, men ikke
begrenset til, tap av fortjeneste, inntekt eller goodwill) uansett hvordan slike
tap, skader eller utgifter kan ha blitt forårsaket (inkludert, men ikke begrenset
til, noe som helst brudd på kontrakt, uaktsomhet eller mislighold av plikten til
Tata Steel UK Limited).

18. Kledning på undersiden av takutspring.

9. For høyde over havet > 900 m gjelder en 20 % reduksjon av garantitiden.

Unntak
1. Det er pålagt å bruke passende tilbehør og materialer for å forhindre evt.
forverring av korrosjon på plater utsatt for klimapåvirkning.
2. Garantien omfatter tilstanden på klippekantene i garantitiden (gjelder ikke
materialer med tykkelser 1,0 mm eller tykkere). Over lengre tid kan det
forekomme begrenset flassing langs kantene ved plateskjøter og ved takfot
som et resultat av normal værpåkjenning. I og med at det unike Galvalloy™stålunderlaget gir overlegen korrosjonsbeskyttelse, vil dette fenomenet ikke
forringe kledningens funksjonsevne. Om det mot formodning skulle
forekomme for tidlig og for mye flassing langs kantene, vil Tata Steel
undersøke dette videre og sette i verk utbedrende tiltak for å sikre at
kledningsystemet fremdeles har korrekt funksjon ved utløpet av garantitiden.
Klippekanter er definert som de kanter som er blitt fremstilt under
fabrikkontrollerte forhold som benytter vanlige klippeprosedyrer.
Klippekanter som fremstilles ved andre prosesser eller på byggeplassen, bør
være underlagt best praksis, inkludert maling ved behov. Be Tata Steel om
veiledning.
3. Takvinkel under 1° dekkes ikke.
4. Fremstilling og/eller installasjon av det belagte materialet ved en annen
temperatur enn det som er oppgitt i gjeldene produktdatablad på
salgstidspunktet.
5. Enhver utbedringsmaling eller overmaling av platene.

Generelt
Denne Garantien utgjør hele avtalen mellom partene med hensyn til innholdet av
garanti og vil bli inngått under forutsetning av at:
(a) ingen av partene har inngått Garantiavtale på grunnlag av noen
representasjon, garantier eller forpliktelser fra den andre parten hvis ikke er
uttrykkelig fastsatt eller referert til i Garantien. Enhver betingelse, garanti,
utsagn eller forpliktelse med hensyn til kvaliteten på produktet eller dets
egnethet eller egnethet for noe som helst formål uansett hvor eller når uttrykt
eller som kan være underforstått ved lov, sedvane i handelen eller på annen
måte er herved utelukket, bortsett fra i den utstrekning slike utelukkelser
forhindres etter loven;
(b) uten at det berører (a) ovenfor, skal ingen uttalelse eller forpliktelse som
finnes i noen nasjonal standard, nasjonal utgave av en europeisk standard,
ISO-standard, eller annen standard, eller tekniske spesifikasjoner med hensyn
til produktets egnethet for et hvilket som helst formål gi opphav til noen
rettslige ansvar for Tata Steel UK Limited, unntatt i den grad slik utelukkelse er
forhindret ved lov. Byggherren skal forvisse seg om at produktet er egnet for
ethvert produkt eller bruksområde som det er tenkt anvendt på før produktet
innlemmes i et slikt produkt eller bruksområde;
(c) intet i denne Garantien skal utelukke eller begrense erstatningsansvaret til
Tata Steel UK Limited for dødsfall eller personskade forårsaket av Tata Steel
UK Limiteds uaktsomhet eller annet er forbudt ved lov;
(d) ingen av partene skal ha noe rettsmiddel når det gjelder feilaktig fremstilling
eller usanne utsagn gjort av eller på vegne av den andre parten som ikke
finnes i Garantien eller for ethvert brudd på garantien som ikke finnes i
Garantien;
(e) dette punktet utelukker ikke noe ansvar for, eller rettsmiddel, når det gjelder
uriktig straffbar, feilaktig fremstilling.

6. Brann, lynnedslag, oversvømmelse, eksplosjon, uvanlig vindstyrke, jordskjelv,
krigshandlinger, opprør, opptøyer, bestråling, fallende gjenstander,
vandalisme og andre eksterne årsaker.

www.colorcoat-online.com
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