
Pinnoitetakuu on 10 vuotta Prelaq Polyester:lle ja Prelaq 
P200:lle sekä 15 vuotta Prelaq Matt Polyester:lle ja Prelaq 
X-Matt:lle. Pinnoitetakuu on  30 vuotta Prelaq PVDF:lle sekä 
20 vuotta Prelaq Nova:lle, Prelaq Nova Matt:lle ja Prelaq  
GreenCoat:lle katto- ja seinärakenteissa. Prelaq RWS takuu 
sadevesijärjestelmien kohdalla on 15 vuotta.
Takuu lasketaan SSAB:n laskun päivämäärästä.
 Takuu on voimassa vain vaurioille, jotka jokaisella erillisellä 
pinnalla ylittävät 5 %. 
 Takuu koskee epänormaalia värinmuutosta, väripinnoitten 
irtoamista ja läpiruostumista

Tämän lisäksi on huomioitava:
Takuu on voimassa käytettäessä vakiovärejä sekä voimassa ole-
via tuotekortteja tavallisissa ilmasto-olosuhteissa ja tuotteissa. 
Takuuta ei voi siis soveltaa silloin jos levyä käytetään erittäin 
syövyttävässä tai agressiivisessa ilmastossa, esim. voimakkaasti 
suolapitoisessa ilmassa, jatkuvassa vesikosketuksessa, tai missä 
syövyttävät kemikaalit, syövyttävä savu, lauhdevesi ja tuhka, 
sementtipöly tai eläinlanta vaikuttavat levyn pintaan.
 Takuu ei koske taustapinnoitetta tai korjausmaalattua pin-
taa.

Takuu ei  ole voimassa jos:
A Katon tai muun pinnan kaltevuus on vähemmän kuin 1:16  
 (3,6 ° ) ja vesi ei vapaasti pääse valumaan pois kaikilta 
 pinnoilta.

B Levyä tai sen pinnoitetta vahingoitetaan kemiallisesti tai  
 mekaanisesti.

C Muokkauksesta aiheutuneita pinnoitteen läpimurtumia  
 ei ole korjausmaalattu asentajan tai rakennuksen omistajan  
 toimesta.

D Valmista tuotetta ei ole valmistettu tuotekortin ohjeiden  
 mukaisesti. Tuotekortit löytyvät SSAB:n kotisivuilta. 

E Valmis tuote on vahingoittunut valmistajan tuotannossa.

F Levyä varastoidaan tai käytetään kosteiden tai syövyttävien  
 materiaalien kosketuksessa tai läheisyydessä.

G Levy joutuu kosketukseen kuparin tai kuparisuolojen tai  
 kupariputken kautta tulleen nesteen kanssa.

H Lika- tai muut kasautumat, sekä sadesuojassa olevat pinnat  
 ei ole puhdistettu säännöllisesti ammattitaitoisella tavalla. 

I Vuosittaista tarkastusta ja huoltoa ei ole suoritettu ammat 
 titaitoisesti ja muuten voimassa olevien SSAB:n esitteen 
 ”Besiktning och underhåll –SE838” ohjeiden mukaisesti.

J Levy koskettaa märkää betonia, puuta, maata tai muita  
 märkiä pintoja.

K Reklamaatiota ei ole jätetty kirjallisesti SSAB:lle 6 kuukau 
 den sisällä kun vika havaittiin tai olisi pitänyt havaita. 

L Valssin täytemassa on vioittanut pellinpinnan..

M Vesikourun kaato on pienempi kuin 2,5 mm/m.

Jos tämän takuun alainen oikeutettu vaade esitetään, SSAB 
EMEA AB korvaa vauriot harkintansa mukaan, kokonaan tai 
osittain riippuen levyn iästä, uudelleen maalaamalla vaurio-
ituneet levyt tai toimittamalla uudet levyt rullana korvaamaan 
vioittuneet. Takuunmukainen kustannusvastuu on rajoitettu 
reklamoidun levyn alkuperäiseen laskutusarvoon.
 SSAB EMEA AB ei vastaa välittömistä tai välillisistä tappio-
ista jotka aiheutuvat tämän takuun pinnoitteen vauriosta.
 Uudelleen maalatut tai korvatut levyt ovat takuunalaiset sen 
ajan, joka alkuperäisestä takuusta on jäljellä.
 Takuukäsittelyn edellytyksenä on, että levymateriaali 
voidaan tunnistaa ja laskukopio tai joku muu ostoasiapaperi 
esitetään.
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SSAB EMEA AB 
SE-781 84 Borlänge 
Sweden

Tel +46 243 700 00 
Fax +46 243 720 00

prelaqinfo@ssab.com

Oy SSAB Svenskt Stål Ab 
Äyritie 22 
01510 Vantaa

Puhelin 09-6866030 
Telefax 09-68660340

prelaqinfo@ssab.com


