
Denna garanti är giltig som ett tillägg till SSABs1 åtagande mot  
SSAB-kunder och i enlighet med allmänna ALBIF-leverans-
villkor som gäller vid leveranstidpunkten. I händelse av 
avvikelse mellan detta dokument och ALBIF ska detta 
dokument gälla. 

Denna garanti omfattar GreenCoat-produkter av varm-
galvaniserat stål med ett zinklager på minst 275 g/m2, 
såsom specificeras i tabell1 (hädanefter kallade ”produkter”). 
SSAB garanterar att beläggningen på dessa produkter inte 
kommer att flagna, spricka eller lossna och att det inte kommer 
att ske några större eller ojämna färgförändringar. Garantin 
gäller för produkter och geografiska områden som anges i 
tabellerna 1 och 2, i standardfärger enligt SSABs färgkarta. 
Den tunnaste tjockleken när en garanti ska gälla fastställs 
i produktens datablad som finns tillgängligt på ssab.com/
GreenCoat.

Garantitiderna för produkterna definieras i tabell 1. 

SSAB garanterar dessutom att det inte kommer att ske någon 
perforering av metallen på grund av oxidation under garantins 
30-åriga giltighetstid.

Garantitiderna räknas från den första tidpunkten av leverans-
datum till kund, eller annan anläggning, eller 18 månader efter 
tillverkningsdatum.

GARANTIVILLKOR  

�  För att garantin ska gälla måste skadan på färgbeläggningen 
omfatta mer än 5 % av den enskilda ytan på taket eller 
väggen. 

�  Garantin är endast giltig då en produkt används i en 
tillämpning som rekommenderas av SSAB.

�   SSABs instruktioner och rekommendationer som anges i data- 
bladen för färgsystemet och relaterade tekniska dokument 
måste följas vid tillverkning och vid användning av den färdiga  
produkten. Databladen och instruktionerna publiceras på 
SSABs webbplats (www.ssab.com/Download-center) och 
finns tillgängliga på begäran från SSABs tekniska support.

�   Förvaring, paketering och hantering av produkterna måste 
ske i enlighet med de arbetsmetoder som beskrivs i ECCAs 
”Storage Guidelines for Prepainted Metal” (Riktlinjer för 
förvaring av förmålad metall).
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  Garantin gäller inte:

 •  för skyddslack på motstående sida eller perforering som 
ett resultat av oxidation från baksidan med skyddslack.

 •  om lutningen på tak eller annan yta är mindre än 1:16 
(3,6°) eller om vatten inte kan rinna fritt från alla ytor. 

 •  om tunnplåten eller dess beläggning skadats kemiskt eller 
mekaniskt.

 •  kantkorrosion som startar vid perforeringen eller från 
obelagda klippkanter hos produkter som utsatts för 
utomhusmiljö. 

 •  för användning av produkten i speciellt aggressiva eller 
korrosiva miljöer, som exempelvis C5 enligt EN10169:2010. 

 •  för produkter som är i kontinuerlig kontakt med vatten,  
gips, fuktigt trä eller jord, eller där korrosiva kemikalier 
eller ångor, kondensation och aska, obrunnet cement- 
damm eller gödsel kan påverka ytan.

 •  om infästningar eller tätningsmedel som är olämpliga för 
den gällande korrosivitetsklassen används.

 •  om skarvtätningen, speciellt vid bandtäckning, har skadat 
plåtytan.

 •  om skador under arbetet som orsakat en försämring av 
färgbeläggningen inte åtgärdats genom professionell 
bättringsmålning av installatören eller fastighetsägaren.

 •  i de fall produkten har skadats genom felaktig bear-
betning hos senare tillverkare eller under eller efter 
montering. 

 •  om fallet i ett regnvattensystem är mindre än 2,5 mm/m.

 •  om ansamling av smuts eller andra avlagringar och 
områden som skyddas från regn inte årligen rengjorts på 
ett professionellt sätt.

 •  om årlig inspektion och underhåll inte har genomförts och 
dokumenterats på ett professionellt sätt.

1) SSAB innebär SSAB EMEA AB eller SSAB Europe Oy eller deras  
dotterbolag, beroende på vilket bolag som har sålt produkten.
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KOMPENSATIONSVILLKOR

�   I de fall kraven är korrekta under denna garanti så ska 
SSAB, enligt eget val, antingen:

 •  ge en prisreduktion, på hela beloppet eller till en viss del, 
med hänsyn tagen till skada och produktens ålder.

 •  reparera produkten genom att måla om den felaktiga 
plåten, eller

 •  byta ut produkten genom att leverera ny produkt utan 
kostnad till köparen.

�   Ovanstående ska utföras med produkter i SSABs 
produktsortiment som finns tillgängliga vid tidpunkten för 
åtgärden, vilket kan orsaka skillnader i färg jämfört med 
originalprodukten.

�   Utbyte, reparation eller ny ytbehandling av produkten ska 
inte förlänga originalgarantitiden.

�   SSABs ansvar enligt denna garanti är begränsat till 
fakturavärdet på de defekta Produkterna.

�   Om inget annat anges i denna garanti ska SSAB inte i något 
fall vara ansvariga för direkta eller indirekta skador på 
grund av defekter i produkten. 

�  Endast krav med SSABs direktkunder som förmånstagare 
kommer att behandlas. Kunden ska på ett oberoende sätt 
hantera krav från sina kunder.

�  Ett krav måste styrkas med dokumentation som identifierar 
produkten, alltså ett beställningsnummer och en kopia av 
fakturan eller annat inköpsdokument. 

�   Kravet måste ha kommit SSAB tillhanda inom sex månader 
från det att avvikelsen noterades eller borde ha noterats 
och i alla fall inom garantitiden.

SPECIFIKA VILLKOR

Denna garanti ska styras av lagen i det land där säljaren är 
registrerad. Garantin ska gälla för alla produkter som säljs av 
SSAB efter 2016-07-01.

BILD 1 Zoner med olika garantitider.

ZONE 1

ZONE 2

5 °C

10 °C

15 °C

20 °C

25 °C

30 °C

35 °C
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TABELL 2  Garantin är begränsad till produkter som används i 
något av följande länder.

Land Zon

Albanien 1

Andorra 1

Armenien 2

Österrike 1

Azerbajdzjan 2

Vitryssland 1

Belgien 1

Bosnien och 
Hercegovina

2

Bulgarien 2

Kroatien 2

Cypern 2

Tjeckiska 
Republiken

1

Danmark 1

Estland 1

Finland 1

Frankrike 1

Georgien 2

Tyskland 1

Grekland 2

Ungern 1

Island 1

Irländska 
Republiken

1

Italien* 2

Kazakstan 2

Kirgizstan 2

Lettland 1

Land Zon

Liechtenstein 1

Litauen 1

Luxemburg 1

Makedonien 2

Malta 2

Moldavien 1

Monaco 2

Montenegro 2

Holland 1

Norge 1

Polen 1

Portugal 2

Rumänien 1

Ryssland 1

San Marino 2

Serbien 2

Slovakien 1

Slovenien 2

Spanien 2

Sverige 1

Schweiz 1

Tadjikistan 2

Turkiet 2

Ukraina 1

Uzbekistan 2

Storbritannien 1

Vatikanstaten 2

* Italien, södra Tyrolen: Zon 1. Italien, andra områden: Zon 2
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TABELL 1  Europeisk garanti för SSABs  
färgbelagda produkter.

Produkter 
(Z275 färgbelagt stål och ekologisk 
beläggning på båda sidorna)

ZON 1 ** 
(År)

ZON 2  
(År)

Takläggning

GreenCoat Pro BT * 20 15

GreenCoat Mica BT * 20 15

GreenCoat PLX BT * 20 15

GreenCoat FAP BT * 20 15

GreenCoat Crown BT * 15 10

GreenCoat Cool 15 10

Matt Polyester 10 5

Polyester 10 5

Nova 15 10

Fasader

GreenCoat Hiarc 25 20

GreenCoat Hiarc Max 25 20

GreenCoat Fascia BT * 15 10

GreenCoat Anti-Graffiti BT * 15 10

GreenCoat Hiarc Clean 15 10

GreenCoat Hiarc Cool 15 10

Polyester 10 5

Regnvattensystem

GreenCoat RWS 15 10

* BT – biobaserad teknik, en lösning  
som har patenterats av SSAB.

** Eftersom UV-strålning är beroende av och ökar med högre höjd  
ska alla objekt som är placerade mer än 900 m över havsnivå  
omfattas av samma garantivillkor som gäller för Zon 2. 


