30 ÅRS
SYSTEM
GARANTI

Garanti för Protex® Ångspärrsystem
Protex® Ångspärrsysten är ett komplett sortiment med
fokus på kvalitetslösningar med testade produkter som
alla uppfyller framtidens krav på hållbar byggnation.
Därför erbjuder Profile A/S en produkt- och funktionsgaranti på 30 år från fakturadatum på alla produkter som
ingår i Protex® Ångspärrsystem. Garantin träder i kraft om
den invändiga täthetsplanen inte lever upp till gällande
lagkrav om täthet vid montering.
Produktgarantin omfattar hållbarheten för själva
produkten, medan funktionsgarantin säkerställer att
produkterna lever upp till de standarder och normer
som gäller vid montering.

Garantin innebär att Profile A/S i 30 år åtar sig att betala
ersättning för omkostnader vid leverans, tillbakadragande
och montering av alla produkter som ingår i Protex®
Ångspärrsystem.
Garantin omfattar inte indirekta förluster och följdförluster
som t.ex. skador på byggnaden/lösöre, förlust pga. driftstopp, vinstförluster osv.
Efter 10 år från fakturadatum (för perioden 11–30 år)
begränsas ersättningen till att maximalt utgöra
50 000 SEK per reklamation/byggärende.
Garantin gäller för produkter som levererats och
fakturerats efter 1 oktober 2019 när följande villkor
är uppfyllda:

Protex® produkter
För att uppnå garanti är det ett villkor
att enbart produkter som ingår i
Protex® Ångspärrssystem används.

Dokumentation
Köpta och använda produkter från
Protex® Ångspärrssystem ska kunna
dokumenteras i form av fakturor
eller följesedlar.

Korrekt projektering
Det är ett villkor att projekteringen av
byggprojektet lever upp till gällande
regler, bl.a. gällande byggnormer.
Detta gäller vi nybyggnation och
renovering.

Provtryckning
En provtryckning ska genomföras
innan idrifttagning och resultaten
ska därefter vara tillgängliga som
dokumentation på att byggprojektet
är korrekt utfört om en 30 års garanti
önskas.

Korrekt utförande
Produkterna från Protex® Ångspärrssystem
ska monteras korrekt i överensstämmelse
med de för installationstillfället gällande
monteringsanvisningarna och rekommendationerna från Profile A/S och allmänna
byggnormer.

Garanti
Garantin ska aktiveras hos Profile A/S
genom att köparen fyller i och skickar
in ett garantidokument till Profile A/S
senast 30 dagar efter montering.
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Garanti för Protex® Ångspärrsystem
Följande produkter ingår i Protex® Ångspärrsystem:
Protex® Ångspärr, 0.11 mm

2,70 x 25 m

Protex® Ångspärr, 0.20 mm

2,70 x 25 m

Protex® Variabel Ångspärr

1,50 x 50 m

Ångspärrstejp 585

50 mm x 25 m

Ångspärrstejp 586

50 mm x 25 m

Ångspärrstejp 185

50 mm x 40 m

Dubbelhäftande tejp 970

19 mm x 50 m

Ensidig butyltejp 605.25, 2.0 mm

50 mm x 10 m

Protex® Butyl Flex Rondel

Ø 100 mm

Undertakstejp 386

50 mm x 25 m

Rund butyltejp 692

ø 6 mm x 10 m

Rund butyltejp 692

ø 8 mm x 8 m

Folielim 6400

310 ml

Folielim 6400

600 ml

Montagelim 6600

600 ml

Butylprimer 6300

1 kg

Protex® Rörmanschett

Max 100 mm

Protex® Rörmanschett

Max 125 mm

Protex® Rörmanschett med hål

100 mm

Protex® Rörmanschett med hål

125 mm

Protex® Rörmanschett med hål

160 mm

Protex® Fönsterfolie

400 mm x 25 m
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