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30 års garanti på standardprodukter

Weland Stål lämnar endast full garanti på hela
system levererade från oss.
Vid montage av olika fabrikat gäller begränsad
garanti enbart på ingående komponenter.
Weland Stål äger rätten att göra besiktning på
plats och utreda skadan innan den godkänns.
Weland Stål ersätter skadade detaljer med nytt
material fritt levererat till montageplats.
Weland Stål äger rätten att utföra ersättningsarbetet med egen eller inhyrd personal.
Ytbehandling
Weland Stål garanterar livslängden på samtliga
standardprodukters ytbehandling i normal miljö
och med föreskrivet underhåll:
Varmförzinkat stål enligt SS-EN ISO 1461.
Rostfritt utförande.
Koppar utförande.
Magnelis.
Pulverlackerat utförande.

Material och funktion
Weland Stål garanterar livslängden på samtliga
standardprodukters material och funktion i normal
miljö och med föreskrivet underhåll:

Kontrollpunkter:
• Att anordningarna är monterade enligt Weland 		
Ståls monteringsanvisning.
• Eventuella skador på produkter bättringsmålas.
• Vid risk för överbelastning av snö ska avlastning
ske genom skottning.
• Deformerade och/eller skadade anordningar/
infästningar byts ut, kontrollera om byggna		
den tagit skada eller om risk för läckage 		
uppstått.
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Taksäkerhetsprodukter.
Räcken.
Solpanelsfäste.
Utrymningsprodukter.
Pulverlackerat utförande.

Underhåll och tillsyn
I enlighet med Plan och Bygglagen (PBL) samt
Lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk skall regelbunden tillsyn ske av produkter med
väsentliga egenskapskrav. Weland Stål rekommenderar att detta görs årligen. Kontrollen syftar till att
upptäcka fel och/eller brister som kan uppstått på
grund av väderlek, annan åverkan eller bristfälligt
montage och åtgärda dessa innan felet förvärras.
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Montaget skall vara utfört enligt vid montagetillfället gällande monteringsanvisningar. Inkomna
uppgifter som ligger till grund för dimensionering
stämmer överens med aktuellt montage. Ev.
förekomst av metallspån från installation skall
avlägsnas omgående. Skador på ytbehandlingen
som uppstått vid montage skall bättringsmålas
med lämplig färg.
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Förutsättningar
Ägaren till materialet skall kunna styrka köpet från
Weland Stål med hjälp av följesedel eller faktura.
Med normal miljö menas korrosivitetsklass C4
(Påtagliga mängder luftföroreningar eller måttlig
mängd salt, industri och kustområden).

MA

Omfattning
Garantin omfattar standardprodukter som sålts
efter den 1 januari 2015.
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