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BMI Icopal FastLock Uni -valokate
10 vuoden tuotetakuu
Kohde:
Asentaja:
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Icopal Oy myöntää tuotetakuun, mikä tarkoittaa, että ostajalla on lakiperusteisten
oikeuksien lisäksi laajennettu materiaalitakuu. Icopal Oy takaa, että Fastlock Uni-katteet
täyttävät takuuaikana alla mainitut värin pysymistä ja iskunkestävyyttä koskevat vaatimukset.
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1. TAKUUN SISÄLTÖ
1.1 Värin pysyvyystakuu
Icopal Oy takaa, että Fastlock Uni-katteet eivät muuta väriään enemmän kuin 15 yksikköä mitattuna ASTM
D 308-85 (vastaava kuin CIE Lab, D654, 10°) mukaan verrattuna alkuperäiseen arvoon, jota voi tiedustella
Icopal Oy:ltä.
1.2 Iskunkestävyystakuu
Icopal Oy takaa, että normaalit sääolot eivät vahingoita Fastlock Uni-katteita.
1.3 Muut ehdot
Tuotetakuu kattaa vain kohdissa 1.1 ja 1.2 mainitut Fastlock Uni-katteiden ominaisuudet. Muita mahdollisesti
havaittavia vikoja koskevat normaalit tuotevastuusäännöt.
2. TAKUUN LAAJUUS
2.1 Takuu on voimassa 10 vuotta siitä, kun kauppa tai urakoitsija on laskuttanut toimituksen,
mutta korkeintaan 12 vuotta tuotteen valmistuspäivästä.
2.2 Takuu on voimassa Suomeen asennetuille tuotteille.
2.3 Korvaava toimitus ei pidennä alkuperäistä takuuaikaa.
3. TAKUUEHDOT
3.1 Takuu ei kata seurannaisvahinkoja, mukaan lukien rakennukselle, kattorakenteelle sekä rakennuksessa
olevalle omaisuudelle tapahtuvat vahingot. Takuu ei myöskään kata omaisuuden tai ansion menetystä
tai muuta tappiota eikä vahinkojen kirjaamisesta tai Fastlock Uni-katteen vaihtamisesta syntyneitä
kustannuksia.
3.2 Takuun voimassa olemiseksi Icopal Oy edellyttää, että Fastlock Uni-kate on säilytetty, asennettu,
hoidettu ja käytetty myyntihetkellä voimassa olevia Icopal Oy:n asennus- ja käyttöohjeita noudattaen.
3.3 Takuu ei kata sellaisia Fastlock Uni-katteen värissä tai iskunkestävyydessä tapahtuvia muutoksia, joiden
ei voida osoittaa johtuvan katteen laadusta vaan esim. ilkivallasta, virheellisestä asennuksesta tai käytöstä,
jälkiasennuksista (esim. antennit, kyltit, aurinkopaneelit), liasta, naarmuista, altistuksesta liian suurelle
lämmölle tms. puutteellisesta hoidosta tai puhdistuksesta, virheellisestä kattorakenteesta tai muusta
ennalta aavistamattomasta syystä.
3.4 Takuuoikeuteen voi vedota ainoastaan ostaja tai myöhempi ostaja, jonka tulee tehdä kirjallinen
reklamaatio Icopal Oy:lle ja liittää siihen ostotodistus. Reklamaatio tulee toimittaa ennen takuuajan
umpeutumista. Icopal Oy:llä on oikeus pyytää asiakasta lähettämään laboratoriotutkimuksia varten
korkeintaan viisi materiaalinäytettä, jotka pituudeltaan ovat enintään 50 cm.
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