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Garantivillkor i olika miljöer
Garantin innebär att CW Lundberg utan dröjmål ersätter felaktig produkt med ny, felfri vara. Om en produkt har
skadat yttertaket eller annan del av taket, betalar CW Lundberg AB ersättning som motsvarar kostnaden för att köpa
nytt sådant material. Den nya produkten ställs till takägarens förfogande vid CW Lundberg AB:s fabrik i Mora.
I stället för att ersätta takägaren med ny produkt, har CW Lundberg AB rätt att genom reparation eller annat sätt
avhjälpa felet i den ursprungliga produkten. För CW Lundbergs leveranser gäller ABM 07. Detta garantiåtagande
utgör en specificering av ABM 07 i tillämpliga delar.
Garantin omfattar alla produkter tillverkade i Zinkmagnesium eller rostfritt av CW Lundberg AB efter den 1 maj
2016.

Villkor för att garantin ska gälla:
 Garantitiden bestäms utifrån vilken miljö produkten
installeras i, se miljöexempel i tabellen nedan.
 För monterad produkt gäller garantin endast under
förutsättning att montering utförts i enlighet med CW
Lundberg AB:s vid köpet gällande instruktioner.
 Produkten skall ha underhållits i enlighet med CW
Lundberg AB:s vid köpet gällande instruktioner.
 Produkten får inte ha utsatts för onormalt slitage,
belastats över gällande normer och bestämmelser eller
demonterats genom takägarens försorg.
 Reklamation skall göras till CW Lundberg AB
inom en månad efter att felet upptäckts eller gjorts
känt för takägaren.
 Rätten till ersättning gäller den som äger det tak på
vilket produkten har monterats eller ska monteras.

När gäller inte garantin?

CW Lundberg AB började år 2011 arbeta med Zinkmagnesium,
en ny ytbehandling av stålplåt som introducerades på marknaden.
Zinkmagnesium ersätter den traditionella varmförzinkningen och
är ett betydligt mer miljövänligt och korrosionsresistent
alternativ.
Fördelar med Zinkmagnesium jämfört med varmförzinkat
stål:
 Upp till tio gånger bättre korrosionsskydd.
 Korrosivitetsklass C5 i 20 år.
 Lägre miljöpåverkan tack vare 75 % mindre zinkinnehåll och
upp till 75 % långsammare avrinningstakt av zink.
Om läkningsförmåga
Zinkmagnesium innehåller zink, aluminium och magnesium och
har förmåga att läka klippkanter och andra skador i ytskiktet.
Den läkande förmågan är bättre än för ren zink, t.ex. produkter
med varmförzinkade ytor. Aluminium och magnesium har
förmåga att anpassa sig till aktuella förhållanden och hjälper till
att skapa ett skyddande skikt på den skadade ytan.

 Garantin gäller ej för skada på produkten som
Om minskad avrinningstakt
uppkommit efter riskövergången från CW Lundberg AB En produkt med Zinkmagnesiumbeläggning är så effektiv att
endast en fjärdedel av mängden zink behövs i förhållande till
till dess kund. Garantin gäller således inte för t.ex.
varmförzinkning. Till detta kommer att den så kallade
transportskada efter sådan riskövergång eller för skada
avrinningstakten av zink endast är en fjärdedel i förhållande till
på grund av felaktig eller ovarsam lagring eller annan
varmförzinkning. Skyddar man dessutom ytan med pulverlack så
hantering hos grossist, återförsäljare eller slutkund. För
upphör avrinningen av zink helt.
sådan skada kan i stället i första hand återförsäljaren
Produkter med Zinkmagnesium minskar miljöpåverkan på grund
svara enligt köprättsliga regler.
av minskad materialanvändning och utsläpp av zink.
 Garantin gäller ej om installationen kompletterats med
komponenter av andra fabrikat än CW Lundberg AB.
Garanti
Specifik garantitid
 Garantin omfattar inte annat än vad som anges i detta
tid (år)
dokument.
Lackerade produkter monterade på koppartak.
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Korrosivitetsklass

Miljöns
korrosivitet

Miljöexempel

Garanti
tid (år)

C1

Mycket låg

Uppvärmda utrymmen med torr luft och obetydliga mängder luftföroreningar, t ex kontor, affärer, skolor
och hotell.

100

C2

Låg

Atmosfärer med låga halter luftföroreningar. Icke uppvärmda utrymmen med växlande temperatur och
fuktighet. Låg frekvens av fuktkondensation och låg halt luftföroreningar, t ex sporthallar, lagerlokaler.

80

C3

Måttlig

Atmosfärer med viss mängd salt eller måttliga luftföroreningar. Stadsområden och lätt industrialiserade
områden. Områden med visst inflytande från kusten. Utrymmen med måttlig fuktighet och viss mängd
luftföroreningar från produktionsprocesser, t.ex. bryggerier, mejerier, tvätterier.

60

C4

Hög

Atmosfärer med måttlig salt eller påtagliga mängder luftföroreningar. Industri och kustområden.
Utrymmen med hög fuktighet och stor mängd luftföroreningar från produktionsprocesser, t.ex. kemiska
industrier, simhallar, skeppsvarv.

40

C5-I

Mycket hög
(Industriell)

Industriella områden med hög luftfuktighet och aggressiv atmosfär. Utrymmen med nästan permanent
fuktkondensation och stor mängd luftföroreningar.
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Mycket hög Kust- och offshoreområden med stor mängd salt. Utrymmen med nästan permanent fuktkondensation
(Marin)
och stor mängd luftföroreningar.
Korrosivitetsklasser enligt SS-EN ISO 12944-2:1998
C5-M
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