MELLANSTRUKEN FASADBEKLÄDNAD
12-ÅRIG BEGRÄNSAD FUNKTIONSGARANTI

Det är viktigt att du som kund läser igenom denna garanti och att du
sätter dig in i de krav och förutsättningar som ställs upp för att denna
garanti ska kunna ianspråktas av dig.

VILLKOR FÖR ATT GARANTIN SKA VARA GILTIG
Garantin är villkorad av att du som kund kan uppvisa originalkvittot
eller motsvarande dokumentation från köparen och en kopia på denna
garantisedel. Denna garanti kan alltså inte göras gällande om inte
originalkvitto eller motsvarande dokumentation samt kopia på denna
garantisedel kan uppvisas för säljaren.

Garantin är också villkorad av att Fasasbeklädanden hanterats i
enlighet med var tid gällande anvisningar och att Fasadbeklädnaden
har monterats i enlighet med de monteringsanvisningar och nationella
byggregler AMA HUS / Svenskt Trä och www.beijerbygg.se som gällde
vid köptillfället. Denna garanti kan alltså inte göras gällande om Fasadbeklädnaden inte har hanterats eller inte har monterats på rätt sätt.

VAD TÄCKER GARANTIN?

• Sprödhet eller flagning av ytbehandlingen som uppstår p.g.a. fel
vid grund- och mellanstrykning av panelen.
•S
 prickor i färglagret på mer än 5 % av den grund- och mellanstrukna panelytan.
•S
 kada p.g.a. svamptillväxt i färgbeläggningen (alltså mellan panel
och grund- eller mellanstrykning).

VAD TÄCKS INTE AV GARANTIN?

• Hartsblödning.
• Organisk påväxt på Fasadbeklädnadens yta (både mellanstruken
och/eller färdigstruken).
• Färgblekning/färgutseende (UV-blekning).
• Skada som uppstår från högtryckstvätt eller kemisk rengöring.
• Skada kring spikar, skruvar eller sågade kanter som inte omedelbart
har förseglats med träskydd (se hanteringsanvisningarna).
• Annan skada orsakad av åverkan på Fasadbeklädnaden.
• Vid användande i miljö eller syfte där den inte är avsedd.

VAD DU SKA GÖRA OM FASADBEKLÄDNADEN
UPPVISAR BRIST
Om din Fasadbeklädnad under gällande garantitid skulle uppvisa
någon brist som skulle kunna omfattas av denna garanti ska du
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omedelbart kontakta en auktoriserad RAW-återförsäljare (se www.
raw-products.info) och överlämna underlag och annan information
utvisande bristerna.
RAW-återförsäljaren diskuterar tillsammans med dig om eventuellt
ytterligare utredningsåtgärder behöver göras. RAW-återförsäljaren kan
också besluta om Fasadbeklädnaden ska genomgå undersökning av
tredje part för att bedöma orsaken till skadan och dess storlek.
Om RAW-återförsäljaren utan närmare undersökning kan visa att
garantifel inte föreligger kan RAW-återförsäljaren begära ersättning för
skäliga nedlagda kostnader från köparen. Men om garantifel föreligger
har RAW-återförsäljaren (eller säljaren av Fasadbeklädnaden) inte rätt
till ersättning för de av säljaren utförda undersökningarna.

VAD ERSÄTTS VID GARANTIFEL?

RAW:s ansvar enligt denna garanti omfattar ersättning för eller utbyte
av den bristfälliga panelen (till samma eller motsvarande Fasadbeklädnad), dock är RAW:s ansvar begränsat till och ska inte överstiga (i)
återbetalning av inköpspriset för Fasadbeklädnaden eller (ii) materialkostnaden för ny Fasadbeklädnad eller motsvarande fasadbeklädnad
från RAW.
Det som anges ovan är det enda RAW är skyldig att ersätta vid garantibrist. Något annat ansvar eller annan rättsföljd, av vad slag det må
vara, kan inte göras gällande mot RAW. RAW är alltså inte skyldig att
utge skadestånd eller någon form av ersättning för utbyte, arbetskostnader, fraktkostnader eller andra liknande kostnader och skador som
orsakats av eller som kan hänföras till garantibristen.

ANSVARSFRISKRIVNING

Denna garanti gäller specifikt för Fasadbeklädnader från RAW i original
som har sålts med en 12-års garanti och där ingen annan garanti än
den ovannämnda har gjorts.
RAW friskriver sig från all form av ansvar och alla former av rättsföljder
än de som anges i denna garanti. RAW kan alltså inte (ej begränsat till)
hållas ansvarig för eventuella oförutsedda skador eller för kostnader,
juridiska avgifter, utgifter eller förseningar, inklusive men inte begränsat
till utebliven vinst som kan anses vara en
följd av en brist eller fel på material i en
Fasadbeklädnad (eller annan originalprodukt) från RAW.

12
ÅRS
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RAW A/S, CVR 55828415, (nedan ”RAW”), ger på RAW:s mellanstrukna
fasadbeklädnader (nedan ”Fasadbeklädnaden”) en funktionsgaranti
som gäller i 12 år från inköpsdatumet och i övrigt enligt de villkor som
anges i denna garantisedel.

VI HAR RÅDEN OCH PRODUKTERNA FÖR DIG.
Med en industriellt målad RAW mellanstruken fasadpanel, blir det
enklare än någonsin att få en snygg och hållbar träfasad på kortast
möjliga tid. Genom att välja en optimal råvara från Norrland och måla
panelen när den har nyarbetade ytor och innan den har utsatts för
skadliga UV-strålar, fukt och föroreningar, säkerställs en jämn och
extremt hög produktkvalitet samt en oslagbar livslängd. RAW mellanstruken fasadpanel med en toppfärg inköpt från Beijer Byggmaterial
ger dig dessutom 12 års funktionsgaranti*. Undersökningar gjorda av
oberoende organ, visar att industriellt måladpanel har upp till 30%
längre hållbarhet jämfört med panel som målats på plats.

ANVISNINGAR

// Panelen ska slutstrykas enligt färgfabrikantens anvisningar.
// Kapytor, ändträ, skador och andra utsatta ställen ska omgående
behandlas med grundolja.
// Mellanstrykning och toppstrykningen ska göras med Täckfärg Cuprinol, alternativt Fasadfärg One senast 6 månader efter att panelen
monterats. Utsatta fasader och öppna ytor (t.ex. spikskallar) strykes
omgående efter montering.
// Panelen ska inspekteras av husägaren en gång om året och tvättas
minst var tredje år under hela garantitiden. Inspektionerna av fasaden skall styrkas med dokumentation och med bilder. Ett tips är att
titta till fasaden varje vår och åtgärda eventuella mekaniska skador.
På så sätt får du en fasad som håller sig snygg och frisk i många år.

MONTERING

// Hantera panelen varsamt för att inte skada den målade ytan. Paneler
som är synbart skadade såsom mekaniska skador, kvisturslag etc.
skall ej monteras.
// Innan montering - förvara panelen på en torr plats med god ventilation.
// V
 id spikning – se till att spikhuvudet slås ner i höjd med panelen
och inte tränger för djupt ner i virket då detta skadar målningen och
träytan och förkortar panelens livslängd.
// F
 ackmannamässigt byggt se byggbeskrivningar*
// G
 arantin omfattar endast den köpta varan, ej arbetskostnader eller
andra kringkostnader.
// G
 arantin gäller bara vid uppvisat kvitto samt inköp av panel och färg
vid samma inköpstillfälle.
// P
 anelen ska monteras på läkt med byggnadskonstruktioner se
byggbeskrivningar*
// Innan slutstrykning säkerställa att den mellanstrukna ytan på panelen är ren genom att
1 rengöra från sporer och ev. svartmögel som kan få fäste på utsatta
ställen
2 en målartvätt med högt PH (10-12) värde ha en viss mattande effekt
på färgen som ger ett bättre fäste för toppfärgen.

MÅLA MED RAW OCH FÅ 12 ÅRS FUNKTIONSGARANTI

Utvändig träpanel från RAW levereras av ledande svenska producenter
av noggrant utvald tätvuxen råvara från norra Sverige. Råvaran är
uteslutande av sorteringsklass G4-2 eller bättre.
Mellanstrykning sker i samband med produktion av träpanelen och
görs av ledande målerier. Målningen görs alltid av samma företag som
sönderdelar virket, d.v.s. i en kedja med minimal tid mellan hyvling
och målning.

FÄRDIG FÖR SLUTSTRYKNING

Panelen är grundmålad med vattenbaserad oljealkyd, och i genomsnitt
60 my påläggsmängd.
Mellanstruken med toppfärg av akrylatfärg med
i genomsnitt 45 my påläggsmängd. Panelen färdigstryks efter montage
med en toppfärg av akrylat/alkyd.
Slutstrykningen skall genomföras inom 9 månader från monteringsdatum. Öppna ytor, t.e.x. spikskallar, sågsnitt med mera, samt utsatta
fasader såsom mot havet, stora vägar, smutsiga områden, stryks
omgående efter montering, enligt gällande instruktion.

DETTA GÖR VI PÅ BEIJER
GRUNDFÄRG

Vi stryker grundfärgen, vattenbaserad oljealkyd, vit NCS S 0502-Y.
Påföres på en flatsida, båda långsidorna. Minsta påläggsmängd, kanter/framsida, 60my.

MELLANSTRYKNING

Vi mellanstryker panelen med en akrylat/ alkyd toppfärg i kulör NCS
S 0502-Y. Minsta påläggsmängd, kanter/framsida, 45 my. En mellanstruken panel kan stå utan slutstrykning upp till 9 månader. Dock stryks
utsatta fasader, spikskallar och andra öppna ytor omgående.

DETTA GÖR DU SJÄLV
SLUTSTRYKNING

Efter att du har monterat panelen gör du den sista strykningen med
toppfärg från Beijer Byggmaterial. Täckfärg Cuprinol alternativt Nordsjö
One.

MONTERING AV UTVÄNDIG TRÄPANEL
ENLIGT SVENSKT TRÄ
www.byggbeskrivningar.se/utvandigt/utvandigatrapaneler
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*www.beijerbygg.se/privat/sv/tips-rad/byggbeskrivningar

