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Garantiitingimused
värvitud terasplekist katuse-vihmaveesüsteemide toodetele
Käesolev garantii kehtib Areco katuse-vihmaveesüsteemide toodetes kasutatud värvitud
terasplekile.
Garantiiperioodi alguseks loetakse Areco esitatud arve kuupäeva.
Garantii alla kuuluvad värvitooni ebaharilikud muutused, värvikihi koorumine ja toote
läbiroostetamine garantiiperioodi jooksul.
Üldised tingimused:
Garantii kehtib juhul, kui vihmaveesüsteemide tooteid kasutatakse normaalsetes tingimustes,
mis vastavad keskkonnaklassidele C1–C4 (vt tabelit 2). Seega ei kehti garantii juhul, kui plekki
kasutatakse eriti korrosiivses keskkonnas, nt kõrge soolasisaldusega õhus, veega kokkupuutes
või kohtades, kus korrosiivsed kemikaalid, korrosiivne suits, kondensvesi, tuhk, tsemenditolm
või loomade väljaheited võivad pleki pinda mõjutada. Paigaldus, iga-aastane kontroll ja hooldus
peavad olema teostatud võrguleheküljel www.areco.se avaldatud juhiste ja juhendite kohaselt.
Garantii kehtib järgmistel tingimustel:
• Katuse või muu pinna kalle on vähemalt 1:10 (5,7˚).
• Toode on paigaldatud vastavalt kehtivale paigaldusjuhendile ja tootebrošüürile.
• Töötlemistemperatuur (st pleki temperatuur) painutamisel vastab tabelis 1 märgitule.
• Plekk või selle pinnakate ei ole mehaaniliselt ega keemiliselt kahjustatud (paigaldaja või
hoone omanik peab värvikihti läbivad töötlemiskahjustused parandusvärvimise teel
kõrvaldama).
• Lõikamisel või puurimisel tekkinud metallilaastud eemaldatakse kohe.
• Vesi saab kõikidelt pindadelt vabalt maha voolata.
• Plekki ei ladustata ega kasutata kokkupuutes niiskete või korrosiivsete materjalidega ega
nende läheduses.
• Plekk ei tohi kokku puutuda vase ega vasktorudest voolava vedelikuga.
• Garantiikohustus kehtib ainult normaalsetes tingimustes, rannikust rohkem kui 1 km
kaugusel.
• Garantiikohustus kehtib ainult toote ilmastikule avatud küljel esinevale korrosioonile ning
juhul, kui see hõlmab üle 5% pinnast (igal eraldi hoonel). Garantii alla ei kuulu korrosioon
ega muud nähtused, mille on põhjustanud hoones leiduvad ained, ebanormaalne saastatus,
kokkupuude agressiivse suitsu või agressiivsete kemikaalidega või seinakatte ja maapinna
otsene kokkupuude.
• Kasutatakse vastavale keskkonnaklassile (vt tabelit 2) sobivat värvisüsteemi ning sobivaid
kinnitus- ja tihendusvahendeid.
• Paigaldus ja hooldus on teostatud professionaalselt ning kehtivate juhendite kohaselt.
• Kogunenud mustuse või muude sadestunud ainetega kaetud pindu ja vihma eest varjatud
kohti pestakse professionaalselt.
• Temperatuur ei ole püsivalt ületanud tabelis 1 märgitud maksimaalset kasutustemperatuuri.
• On välditud kokkupuudet niiske betooni, niiske puidu, maapinna jm pindadega.
• Toode on paigaldatud 1 kuu jooksul alates arve kuupäevast.
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Tabel 1
Värvisüsteem

Areco Nova,
Karat

Kõrgeim lubatud
Madalaim lubatud
Läbiroostetamise garantii
kasutustemperatuur töötlemistemperatuur

+80 °C

+15 °C

C1-C3

C4

20 aastat

10 aastat

Tabel2
Keskkonnaklass
C1

Keskkonna Näiteid keskkondadest
agressiivsus
Väga madal Minimaalse õhusaastatusega köetavad ja
kuiva õhuga ruumid, nt kontorid, kauplused,
koolid, hotellid.

C2

Madal

C3

Mõõdukas

C4

Kõrge

Sobiv värvisüsteem

Polüester (PE), matt
polüester (MPE)
Areco Nova, Areco
GreenCoat, Karat
Vähese õhusaastatusega kohad. Siseruumides: Polüester (PE), matt
kõikuva temperatuuri ja niiskustasemega mit- polüester (MPE)
teköetavad ruumid. Niiskuse kondenseeruAreco Nova, Areco
mist esineb harva, madal õhusaastatus, nt
GreenCoat, Karat
spordihallid, laohooned.
Mõningase soolasisaldusega või mõõduka
Polüester (PE), matt
õhusaastatusega atmosfäärid. Linnapiirkon- polüester (MPE)
nad ja vähese tööstusega piirkonnad. Alad,
Areco Nova, Areco
mida mõjutab vähesel määral ranniku läheGreenCoat, Karat
dus. Siseruumides: mõõduka niiskustaseme
ja tootmisprotsesside põhjustatud mõningase
õhusaastatusega ruumid, nt õlletehased,
piimatoodete tehased, pesulad.
Mõõduka soolasisalduse või olulise õhusaas- Polüester (PE), matt
tatusega atmosfäärid. Tööstus- või rannipolüester (MPE)
kupiirkonnad. Siseruumides: kõrge niiAreco Nova, Areco
skustaseme ja tootmisprotsesside põhjustatud GreenCoat, Karat
kõrge õhusaastatusega ruumid, nt keemiatehased, ujulad, laevatehased.
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1. Põhjendatud garantiinõude korral kohustub Areco oma äranägemisel kas defektse pleki
ülevärvimise kulud hüvitama (tervikuna või osaliselt, sõltuvalt pleki vanusest) või defektse
pleki asendama, tarnides ostjale tasuta uue pleki. Valitud lahendus peab olema antud
juhul kõige praktilisem ja samas ka mõistliku maksumusega. Garantiivastutus piirdub
maksimaalselt pleki tarne algse arvesummaga. Areco ei hüvita saamata jäänud tulu.
2. Areco ei vastuta ühelgi juhul garantii alla kuuluvate kahjustuste põhjustatud otsese ega
kaudse kahju eest. Asendatud või ülevärvitud plekile kehtib pinnakatte garantii samadel
tingimustel ülejäänud algse garantiiperioodi jooksul.
3. Hüvitise määramisel võetakse arvesse hoone funktsionaalset vanust (aastates) ja selle
järelejäänud kasutusiga. Värvikihi koorumise ja läbiroostetamise puhul kohaldatakse tabelis
3 märgitud kriteeriume.
4. Garantiimenetlus algatatakse tingimusel, et plekkmaterjal on tellimuse numbri järgi
tuvastatav ja ostja esitab plekkmaterjali kohta arve koopia või muu ostudokumendi.
Tabel 3
Ajavahemik (aastat)
0–10
> 10–20

Uus toode - hüvitamise %
100
50

