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Pinnoitetakuu 25 vuo�a
Tekninen takuu 50 vuo�a

YLEISTÄ
Tämä takuu on voimassa täydennyksenä Lapuan Piristeel Oy:n toimitusehtoihin (TUOTTEIDEN
TOIMITTAMISTA KOSKEVAT YLEISET EHDOT 2016) Mikäli tämä takuu on ris�riidassa toimitusehtojemme kanssa, tämä asiakirja on etusijalla.
Takuuta sovelletaan taulukossa 1 määriteltyihin SUPRAFLOW-tuo�eisiin. Takuu on voimassa
Taulukossa 2 luetelluilla alueilla.
Lapuan Piristeel Oy antaa seuraavan takuun: pinnoite ei hilseile, säröile tai irtoile tuo�eesta,
eikä sen värissä ilmene merki�äviä muutoksia tai epätasaisuu�a. Pinnoitetakuu on voimassa
25 vuo�a. Takuu koskee Taulukossa 1 määriteltyjä ja vain Lapuan Piristeel Oy:n valmistamia
lopputuo�eita.
Lapuan Piristeel Oy takaa, e�ä metallissa ei ilmene hape�umisen aiheu�amaa puhkiruostumista
takuun 50-vuo�sen voimassaolon aikana (Tekninen takuu).
Takuuajan lasketaan alkavan päivästä, jolloin tuote toimitetaan Lapuan Piristeel Oy:n asiakkaalle
tai asiakkaan nimeämään paikkaan.

TAKUUEHDOT
Takuu on voimassa vain pinnoi�een vaurioille, joita ilmenee yli 5 %:ssa tuo�een pinta-alasta.
Tuo�eiden säilytys, pakkaus ja käsi�ely on suorite�ava parhaan käytännön mukaises�, kuten on
kuva�u ECCA:n “Storage Guidelines for Prepainted Metal” -ohjeissa (Maalipinnoitetun metallin
säilytysohjeet).
Takuu ei koske:
• taustapuolen pinnoite�a tai sellaista syöpymistä, joka aiheutuu taustapinnoi�een
vaurioitumisesta
• tuo�eita, jotka ovat vaurioituneet kemiallises� tai mekaanises�
• reunakorroosiota, joka alkaa reiästä tai suojaama�omista leikatuista reunoista tuo�eissa,
jotka al�stuvat ulko-olosuhteille
• tuote�a, jota käytetään EN10169:2010-standardin mukaan erityisen syövy�ävissä ja
ankarissa olosuhteissa, kuten C5-rasitusluokan olosuhteissa
• tuote�a, joka on jatkuvassa kosketuksessa veteen, laas�in, märkään puuhun tai maahan
tai jonka pintaan saa�avat vaiku�aa syövy�ävät kemikaalit ja höyryt, lauhdevesi tai tuhka,
märkä semen�, semen�pöly tai lanta
• tuote�a, jonka kanssa on käyte�y kyseessä olevan korroosioluokan kannalta sopima�omia
kiinnikkeitä ja/tai �ivistysaineita
• tuote�a, jonka työstämisen aikana syntyneisiin maalipinnoi�een vaurioihin, jotka
heikentävät tuo�een laatua, urakoitsija tai rakennuksen omistaja ei ole tee�änyt
asianmukaista korjausmaalausta
• tuote�a, joka on vaurioitunut epäasianmukaisen käsi�elyn seurauksena muun kuin
alkuperäisen valmistajan (Lapuan Piristeel Oy) tuotannossa, asennuksen aikana tai
asennuksen jälkeen
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• tuote�a, jossa sadevesijärjestelmän kourun kaato on alle 2,5 mm/m
• tuote�a, jonka lika- tai muita ainekertymiä ei ole puhdiste�u vuosi�ain asianmukaises�
• tuote�a, jolle ei ole suorite�u amma�maista tarkastusta ja vuosi�aista huoltoa sisältäen

asianmukaisen dokumentoinnin.

KORVAUSEHDOT
Mikäli vaade on tämän takuun nojalla perusteltu, Lapuan Piristeel Oy toteu�aa jonkin seuraavista
toimenpiteistä oman harkintansa mukaan:
• hinnanalennus, joka voi olla osa hinnasta tai koko hinta ja jossa huomioidaan tuo�een
vaurio ja tuo�een ikä
• tuo�een korjaaminen maalaamalla vaurioitunut tuote uudelleen
• tuo�een korvaaminen veloitukse�a uudella tuo�eella, joka toimitetaan ostajalle.
Edellä vaaditut korvaustoimenpiteet suoritetaan käy�äen korvaushetkellä saatavana olevaa
tuotevalikoimaa, minkä vuoksi tuo�een väri saa�aa olla erilainen kuin alkuperäisessä tuo�eessa.
• Tuo�een korvaaminen, korjaus tai uusi viimeistelykäsi�ely ei pidennä alkuperäisen takuun
mukaista takuuaikaa.
• Lapuan Piristeel Oy:n takuunmukainen kustannusvastuu on rajoite�u vaurioituneiden
tuo�eiden laskutusarvoon.
• Mikäli tässä takuussa ei toisin ilmaista, Lapuan Piristeel Oy ei vastaa väli�ömistä tai
välillisistä vahingoista tai tappioista, jotka aiheutuvat tämän tuo�een vauriosta.
• Takuu koskee vain vaateita, joissa korvauksensaajana on Lapuan Piristeel Oy:n suora
asiakas. Lapuan Piristeel Oy:n asiakas käsi�elee omien asiakkaidensa vaateet itsenäises�.
• Vaateen lii�eenä on lähete�ävä
• asiakirjat tuo�een tunnistamiseksi, esim. �lausnumero ja kopio laskusta tai
muusta ostoasiakirjasta.
• dokumentaa�o amma�maisesta tarkastuksesta sekä huollosta.
• Valituksen on saavu�ava Lapuan Piristeel Oy:lle kuuden kuukauden sisällä poikkeaman
havaitsemista, ja poikkeama on havai�ava kaikissa tapauksissa ennen takuuajan
pää�ymistä.

ERITYISEHDOT
Tähän takuuseen sovelletaan Suomen lakia. Takuu on voimassa SUPRAFLOW-tuo�eille, jotka
Lapuan Piristeel Oy on myynyt 1.2.2017 jälkeen.
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TAULUKKO 1. SUPRAFLOW TUOTTEET JA TAKUUAJAT

TAULUKKO 2. MAAT JOITA TAKUU KOSKEE
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SUPRAFLOW on Lapuan Piristeel Oy:n rekisteröity tavaramerkki. SUPRAFLOW kuuluu samaan laadukkaaseen tuoteperheeseen seuraavien tavaramerkkien kanssa.

