
15 års
produktgaranti
for FASTLOCK®

tagplader



Icopal a/s yder en produktgaranti, der betyder, at køber - for så vidt angår materialer - opnår en udvidelse af de rettigheder, køber har i
henhold til loven.

Garantien omfatter Fastlock tagplader af typen:

Fastlock Uni • Fastlock Multi

Icopal a/s garanterer, at Fastlock tagplader i garantiperioden opfylder de nedenfor anførte krav med hensyn til farveforandring og
slagstyrke.

1.1 Garanti mod farveforandring
Icopal a/s garanterer, at Fastlock tagpladerne ikke forandrer farve med mere end 15 enheder målt efter ASTM D308-85
(ekvasion er lig CIE lab, D65, 100) i forhold til den oprindelige værdi, som kan oplyses ved henvendelse til Icopal a/s.

1.2 Garanti for slagstyrke
Icopal a/s garanterer, at der ikke som følge af almindelig, forventelig vejrligspåvirkning opstår brud i Fastlock tagpladerne.
Andre mangler, som måtte blive konstateret, herunder mangler der skyldes arbejdsudførelsen, er undergivet de normale regler
om mangelansvar.

1.3 Andre forhold
Produktgarantien omfatter alene de i stk. 1.1 - 1.2 anførte egenskaber ved Fastlock tagpladerne. Andre mangler, som måtte
blive konstateret, er undergivet de normale regler om mangelansvar.

2.1 Garantien gælder i 15 år fra det tidspunkt, hvor leverancen er faktureret af distributøren eller håndværkeren.

2.2 Nærværende produktgaranti omfatter Fastlock produkter anvendt i Danmark, Grønland, Færøerne og Island.

2.3 Omlevering medfører ikke nogen forlængelse af den oprindelige garantiperiode.

3.1 Garantien dækker ikke følgeskader, herunder skade på bygningen og tagkonstruktioner eller effekter, der befinder sig i byg-
ningen, ligesom driftstab, avancetab og andet indirekte tab falder uden for garantien, der heller ikke dækker omkostninger i
forbindelse med registrering af skaden eller udskiftning af Fastlock tagpladerne.

3.2 Garantien er fra Icopal a/s’ side betinget af, at Fastlock tagpladerne har været opbevaret, monteret, vedligeholdt og brugt i
overensstemmelse med Icopal a/s’ til enhver tid gældende arbejds- og brugsvejledninger.

3.3 Garantien dækker ikke ændringer i Fastlock tagpladernes farve og slagstyrke, som ikke kan henføres til tagpladernes kvalitet,
men f.eks. hærværk, fejlagtig brug eller montering, eftermontering på taget af antenner, skilte, solfangere etc., snavs, ridser, for

høj varmepåvirkning eller lignende forhold, samt skader som følge af fejl i den underliggende tagkonstruktion eller
andre uforudsete årsager.

3.4 Garantien kan kun påberåbes af køber eller en senere ejer ved skriftlig reklamation over for Icopal a/s som producent og kan
således ikke gøres gældende over for forhandleren. Garantien skal gøres gældende inden garantiens udløb. Dokumentation
for købstidspunktet skal medsendes til Icopal a/s. Icopal a/s er berettiget til - med henblik på laboratorieundersøgelse - at
kræve sig tilsendt op til 5 materialeprøver, hver af en længde på op til 50 cm.

Garantiens indhold
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Garantiens omfang
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