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GARANTI
Lindab garanterar för sitt produktprogram fabrikslackerad Lindab Rainline att full
funktion avseende vattenavrinning genom att material- eller fabrikationsfel som
påverkar funktionen inte uppkommer under en tidrymd av 15 år från Lindabs
försäljningsdag.
Förutsättningar


Att Lindabs kund, d v s den som köpt produkten av Lindab eller den slutlige
användaren, fastighetsägaren, skriftligen genom kvitto eller liknande styrker att
produkterna köpts av Lindab.



Att produkten monterats på av Lindab föreskrivet sätt enligt vid försäljningen
gällande monteringsanvisningar.



Att produkten inte monterats i typiskt korrosionskänslig eller aggressiv miljö
enligt vid försäljningen gällande Lindabs garanti villkor.



Att produkten underhållits på av Lindab föreskrivet sätt enligt vid försäljningen
gällande Lindabs produktbeskrivning.



Att produkten inte skadats oavsett på vilket sätt efter det Lindab avlämnat
produkten.



Att reklamation sker senast sex månader efter det bristande funktion upptäckts
eller bort upptäckas.

Förfarande


Reklamation sker skriftligen företrädesvis till den hantverkare eller återförsäljare
som monterat eller sålt produkten eller till det Lindabbolag som sålt produkten
under adress angiven nedan.



Lindab eller den Lindab utser äger tillträde för att besiktiga produkten monterad
på plats.



Lindab prövar reklamationen inom 60 dagar från det Lindab erhållit reklamation.



Lindab meddelar inom 60 dagar från det Lindab erhållit reklamation skriftligen
sitt beslut om reklamationen godkänts eller inte.
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Garantins omfattning


Garantin träder i kraft och gäller all försäljning som sker på ovan nämnda sätt
från och med 2005.



Vid godkänd reklamation inom sex år från försäljningsdagen levererar Lindab
kostnadsfritt inklusive transportkostnad inom 30 dagar nya produkter till Lindabs
kund eller den kunden anvisar i sådan omfattning som behövs för utbyte av
defekta produkter enligt denna garanti för att uppnå god funktion samt svarar
Lindab för kostnaden för montage till lägsta pris som kan erhållas för ett
fackmannamässigt montage.



Vid godkänd reklamation vid senare tid levererar Lindab kostnadsfritt inklusive
transportkostnad inom 30 dagar nya produkter till Lindabs kund eller den
kunden anvisar i sådan omfattning som behövs för utbyte av defekta produkter
enligt denna garanti för att uppnå god funktion.



Garantin omfattar ej, utöver vad som ovan angivits, ansvar för någon direkt eller
indirekt skada oavsett slag eller ersättning för montage.



Av Lindab levererade ersättningsprodukter gäller den ursprungliga garantin
räknat från den ursprungliga försäljningsdagen.



Lindab avgör ensam vilka åtgärder som skall genomföras för att ersätta defekta
produkter och uppnå god funktion



Garantin omfattar inte de färgavvikelser som kan uppkomma till följd av
omleverans av nya produkter.
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GARANTIVILLKOR
Detta är minimum villkor som skall komplettera Lindab Rainline garantin.
Generellt


Garantin gäller inte i särskilt korrosiv eller aggressiv miljö som industriella
områden med hög luftfuktighet och aggressiv atmosfär eller kust och
offshoreområden med stor mängd salt. Om produkten exponeras för korrosiva
kemikalier, korrosiv rök, kondens och aska eller cementdamm upphör garantin att
gälla.

Montage
 Rännan skall monteras med fall enl. monteringsanvisning.
 Metallspån som kan uppstå vid kapning eller liknande skall tas bort omedelbart
efter montage.
 Skador på ytskiktet vid montage skall bättringsmålas.
Underhåll
Rännor och rör skall två ggr om året rensas från smuts, löv och andra föroreningar
som kan förhindra fritt flöde i systemet.
 Kontrollera att beläggningen på systemet är intakt.
 Vid upptäckt av skada på ytskiktet vid rengöring skall skadan omedelbart
bättringsmålas.
Reparation/Bättringsmålning
Vid skador på ytskiktet skall följande tillvägagångssätt användas.








Alkalisk rengöring (5 % kaustik soda lösning, tillsätt lite bilschampo).
Avtvättning med rent vatten.
Ytan torkas och eventuella rostangrepp skall slipas bort med sandpapper.
Måla med zinkrik rostprimer på den rengjorda ytan.
Måla 2 ggr med bättringsfärg som kan köpas av Lindab.
Bättringsmålning bör endast göras vid temperaturer över 10 o C.
Nyansskillnader kan förekomma.
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