Garantiecertificaat
15 jaar Garantieplex en Garantiepaint
Multiplaat Werkendam B.V. gevestigd te Werkendam, garandeert dat:
van het water en weersbestendige verlijmde plaatmateriaal (gefabriceerd
onder het merk GARANTIEPLEX en GARANTIEPAINT voorzien van een
garantie stempel en toegepast in Nederland als bekledingsmateriaal) de
lijmverbinding van de fineerlagen en bij Garantiepaint de paintfilm niet
zullen loslaten.
Deze garantie is geldig gedurende 15 jaar na factuurdatum en houdt
in:

A. De defecte plaat gratis te herleveren.
B. De bijkomende kosten, die voortvloeien uit het vervangen van de
defecte plaat, te vergoeden tot een maximum van de oorspronkelijke
factuurwaarde van de defecte plaat, met een maximum van € 2.500,per gebeurtenis geldig voor de eerste 3 jaar van de garantieperiode.
Voor het 4e tot en met het 7e jaar van de garantieperiode geldt een
vergoeding van de kosten van maximaal de helft van de gefactureerde
waarde van de defecte plaat met een maximum van € 1.000,- per
gebeurtenis. Voor het 8e t/m 15e jaar van de garantieperiode worden
uitsluitend de defecte platen herleverd.
VAN GARANTIE ZIJN UITGESLOTEN:
1. Gebreken aan platen die niet zijn behandeld volgens de verwerkingsvoorschriften. (zie verder onder enkele adviezen in dit certificaat).

Garantievoorwaarden
De garantie is alleen van kracht als het geleverde product toegepast /
verwerkt is in overeenstemming met de gebruikregels. Is toegepast volgens
BRL 1705 / 01 en verwerkt zoals omschreven zoals omschreven in de
KVT’95 en plaatmateriaal gebruikswenken welke te verkrijgen is bij
Multiplaat Werkendam B.V.

Verwerkingsvoorschriften
Opslag
Horizontaal opslaan op enige afstand van de vloer met behulp van z.g.
strijkjes, onderlinge afstand ca. 60 cm, zodat de platen niet kunnen
doorbuigen. Maximale stapelhoogte 100 cm. Vocht is een grote vijand van
uw materiaal daarom moet u onmiddellijk na aankomst op het werk, ter
voorkoming van te grote vochtinvloeden, tot behandeling overgaan.

Behandeling

Bij opslag buiten, bijvoorbeeld op de bouwplaats, dienen de platen zorgvuldig te worden afgedekt. Indien de voorbehandeling is geschied zoals
omschreven, kan de definitieve afwerklaag c.q. afwerklagen worden
aangebracht. Spijkers en schroeven kortom alle bevestigingsmaterialen
dienen corrosiebestendig te zijn ter voorkoming van onder meer roestplekken. Ook dienen spijker,- schroef,- en niet gaten direct na montage
behandeld te worden met een nauwelijks krimpend vulmiddel. (Epoxy).

Voor Garantiepaint geldt tevens
De witte papierlaag / coating is een grondlaag en kan in geen geval
dienen als definitieve afwerking, omdat deze laag niet is bestand tegen
zon en weersinvloeden. De afwerklaag dient binnen 2 maanden na montage van de platen plaats te vinden.
De achterzijde van de plaat mits beschermd toegepast behoeft geen
verdere afwerking.

Onderhoud
Dit dient te geschieden volgens voorschrift van de verffabrikant.

Enkele adviezen










Zorg voor goede ventilatie aan de achterzijde van de panelen.
Scherpe kanten breken.
Rond de onderkant van de panelen iets schuin af.
Geen verstek met schuine kanten.
Wel met rechte kanten met ruimte voor ”werking”.
Geen H profiel, wel waterslag profiel.
Niet recht afschuinen, wel afronden.
Geen stuiknaden wel open voegen.
Kopse kanten goed afwerken met bijv. Pvac-lijm (klasse D4).

Uitsluitingen








Ruw en onoordeelkundig gebruik.
Onjuiste behandeling, reiniging, verwerking, onderhoud.
Normale slijtage.
Elk ander onachtzaam gebruik van het betrokken product.
Brand of explosie.
Natuurverschijnselen.
Binnenlandse onlusten, oproer, terroristische- of sabotage
handelingen.

Schademeldingen

Ter voorkoming van vochtophoping en voor een goede dekking van de verf In geval van schade is de verbruiker verplicht Multiplaat Werkendam B.V.
op de omkanten moet men de randen van de plaat licht afronden (R=3).
binnen 5 dagen na constatering van de gebreken schriftelijk op de
Daarna dienen de zijkanten tweemaal behandeld te worden met een rand
hoogte te stellen onder vermelding van:
sealer (Pvac lijm met verharder klasse D4). Na de voorbewerking, zoals
Factuurnummer; datum van levering; naam en locatie; schade omvang.
schuren, zagen en frezen en voor toepassingen in de buitenlucht dienen de De aansprakelijkheid van Multiplaat Werkendam B.V. is beperkt tot
oppervlakten, de kanten en de eventuele voorboringen in de plaat tegen
in deze garantie vermelde voorwaarden.
indringen van vocht en uitdrogen behandeld te worden met een grondlaag
Wanneer verwerkingsinstructies zoals vermeld niet in acht genomen zijn
van minimaal 80 micrometer aan de voor- en achterzijde voor dekkend
kan de garantie niet worden ingeroepen.
schilderwerk of een lak met pigment voor blanke afwerking. Gaps stoppen
met een niet krimpend vulmiddel.
Algemeen
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen zijn van toepassing de algemene verkoopvoorwaarden gedeponeerd bij KvK
Algemeen advies
Tilburg onder nummer 18080637 welke kosteloos zijn op te vragen.
Informeer altijd bij uw verfleverancier voor de juiste verfkeuze en
randafwerking. Ook voor onderhoud verwijzen wij naar de instructies van
de verffabrikant.

