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Op deze panelen, opgebouwd uit geselecteerde fineren, verlenen wij namelijk 
een garantie gedurende een periode van 20 jaar tegen het losraken van de 
binnenste lijmverbinding en/of het  dekfineer (delaminaties).   

De garantie is 20 jaar geldig vanaf de datum van levering.   

   Deze garantie bepaalt dat:   

   

De platen gratis worden vervangen wanneer uit onderzoek is gebleken dat deze 

gebreken vertonen.  

   

De garantie op Linopaint Garant geldt uitsluitend indien aan de algemene 

verwerkingsvoorschriften is voldaan.  

  
  

Schade en kosten van montage en demontage zijn in de onderstaande gevallen 

uitgesloten van aansprakelijkheid:  

 

- Opzettelijke misleiding of opzet van de gebruiker.  

- Normale slijtage, gebrekkig onderhoud of ongewoon gebruik van het 

materiaal.  

- Gebreken aan verwerkte platen Linopaint Garant waarbij het defect reeds 

voor verwerking zichtbaar was.  

- Schade als gevolg van externe oorzaken zoals met name natuurrampen, 

brand, explosies, waterschade of schade van andere vloeistoffen, vocht, 

vorst, schade als gevolg van wind, hagel, ijzel, sneeuw of welke 

klimaatoorzaak dan ook,  

-  Schimmelvorming, verrotting en elke vorm van besmetting of 

verontreiniging.  

- Uiterlijke veranderingen  of veranderingen van kleur, structuur of vlakheid 

- (niet als gevolg van delaminatie).  

- Schade door dieren, ongedierte, micro-organismen, knaagdieren, 

insecten.  

- Schade als gevolg van opzettelijke of laakbare veronachtzaming, bij de 

opslag voor gebruik, bij de bescherming van de platen, de plaatsing en 

het onderhoud van de platen:  
 

 

 

 



                                                                       

Garantiecertificaat       
  Linopaint 20 jaar Garant FSC 
 

 

 

 

 

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik:  

 

De platen altijd droog en horizontaal opslaan. De Linopaint 20 jaar Garant plaat 

moet voor plaatsing gebruiksklaar worden gemaakt. Na het verzagen moeten 

de kanten waterdicht gemaakt worden met een PVAC randsealer..  

Als de platen worden bevestigd met schroeven, is het nodig deze schroef- of 

boorgaten kort na montage te vullen met een nauwelijks krimpend 

houtvulmiddel dat beschermt tegen weersinvloeden. Vervolgens wordt de 

eindafwerking aangebracht. Belangrijk is dat alle oppervlakken van de platen, 

met name de voorzijde en smalle zijde plus alle bewerkte onderdelen die 

blootgesteld staan aan de omgeving en vatbaar zijn voor een vochtigheidsgraad 

in de omgeving van hoger dan 15%, moeten worden behandeld.  

 

 

Schademelding en bepaling voor schadegevallen:  

Gebreken moeten binnen 5 werkdagen schriftelijk of mondeling aangemeld bij 

de leverancier onder vermelding van:   

1. Het factuurnummer met datum van levering;   

2. Het aantal platen met gebreken met evt. foto’s van de 

defecten  

3.    Het adres van de locatie waar de platen met gebreken       

         Zich bevinden 

   4.    Een opgave van de te verwachten vervangingskosten.  

  

De leverancier dient in de gelegenheid gesteld te worden de platen te 

inspecteren en op verzoek dienen monsters van de defecte plaat beschikbaar 

te zijn.   

 


