
Borga Byggplåt TM – Garantivillkor
För Borga Polyester namngivna:  P30, Mat, P50 och Borga Metallic

Nedan kallad BORGA lämnar garanti för kvaliteten på det ”färgsystem” som används på tak/

vägg beklädnad och takpanneplåt för projekt i hela Skandinavien, Estland, Lettland, Litauen, 

Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Rumänien, Österrike och Tyskland i enlighet med kriteri-

erna i avsnitten 1-3 nedan och på de villkor som beskrivs.

1 . Garantitiden för tekniska egenskaper för produkter med Borga Metallic färgsystem är 50 
(femtio) år, och för de produkter med Borga P50 är den 40 (fyrtio) år, och för de produkter 
med Borga P30 och Mat färgsystem är den 30 (trettio) år .

Tekniska egenskaper: Rost angrepp i den utsträckning att korrosionen orsakar hål på den plana ytan 
av produkten kommer inte att uppträda. Produkterna kommer att ge ett vädertätt skydd. 

Garantitiden börjar från dagen för köpet av produkten.

2 . Garantitiden för estetiska egenskaper för produkter med Borga Metallic färgsystem är 20 
(tjugo) år, och för de produkter med Borga P50 beläggningar är den 15 (femton) år , 
och för de produkter med Borga P30 och Mat färgsystem är den 10 (tio) år .

Estetiska egenskaper: ”Färgsystemet” skall sitta kvar mot stålplåten och kommer inte att spricka eller 

annan färgförändring ska vara begränsad och jämn över hela ytan förutsatt att lika exponering getts 
för/vid de lokala förhållandena

Garantitiden börjar från dagen för köpet av produkten .

3 . Regler för installation, underhåll och andra villkor, gäller i enlighet med BORGAs allmänna infor-
mation som gäller vid tidpunkten för köpet . Se Bilaga A - Allmänna villkor . Dokumentationen kan 
förvärvas från något av BORGAs försäljningskontor.
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BILAGA A 

Borga ByggplåtTM ‐ Garanti Allmänna villkor 

Allmänna regler för installation, underhåll och övriga villkor för BORGA tak‐ och väggplåt samt 

plåttakpanna produkter. Borga GARANTI är föremål för följande villkor: 

a. Garantin gäller endast kulörer från Borga standardsortiment för tak och vägg beklädnad eller någon

annan kulör som särskilt avtalats skriftligen mellan parterna. 

b. Garantin täcker endast ansvar för fel på färgsystemet och täcker inte några mekaniska fel samt

eventuella brister som orsakats av kemiskt aktiva substanser andra än oftast vanligt förekommande vid 

inlandsmiljöer. 

c. Färgförändringar, blekning, skall mätas och följa RUV 3 i EN 10169‐2.

d. Produkterna skall förvaras torrt, transporteras och installeras fria från skador. Minsta lutning på taket

1:10 (5,7 °), eller vad den minsta lutningen för den specifika produkten sägs vara . 

e. Garantin gäller endast för normala inlandsmiljöer mer än 1 km från kusten.

f. Ytan måste vara fritt exponerade för avspolning av regn och hållas fri från smuts och skräp. Pölar på

tak måste undvikas och överlappningar skall vara tillräckligt tätade för att förhindra inträngning av 

vatten och andra föroreningar. 

g. Garantin gäller endast korrosion eller andra defekter från vädersidan och där mer än 5 % av ytan på

en byggnad påverkats. Korrosion eller andra defekter till följd av något inom byggnaden eller annan 

onormal förorening eller kontakt med aggressiv rök och kemikalier, eller direkt kontakt av väggplåt med 

mark eller andra fasta ämnen är undantagna. Mindre korrosion på klippta kanter är uteslutet ur 

garantin. 

h. Garantin täcker inte skador från kontakt med vått eller tryckimpregnerat virke eller på grund av direkt

eller indirekt kontakt med frätande material som koppar eller annan metall. 

i. Rekommendationer för specifikation, användning och installation av produkter som ingår i Borga

nuvarande publicerad litteratur skall ha följts. Rekommenderad hantering enligt tabell 1 skall ha följts, 

se nedan för bockning. Borga original fästdon skall ha använts. Erforderligt "färgsystem" skall ha valts för 

den lokala miljön och syftet med produkten. Om produkten har kapats, att värme utvecklande verktyg 

eller maskin ej har använts. 

j. Alla repor, skär eller skavmärken som tränger igenom det skyddande färglagret på produkten, dvs.

”färgsystemet” och/eller zinkskiktet måste omedelbart målas. Alla synliga rostfläckar på ytan eller 

kanterna måste målas på kortast möjliga tid efter deras upptäckt. Rost på ytor får inte täckas med färg 

utan ett riktigt förberedelsearbete. 

k. Vid utgången av garantitiden för estetiska egenskaper, är det nödvändigt att helt måla om hela

produkten, i strikt enlighet med följande instruktioner, eller när ungefär 5 (fem) procent eller mindre yta 

av Produkten är slitet eller skadat, det vill säga systematisk förstörelse av skyddande ”färgsystem”, eller 

om sprickbildning eller flagning samt om signifikant färgförändringen är märkbar. 
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Ommålning av produkter 

Ommålning av produkten skall ske i enlighet med gällande anvisningar vid tiden för utförandet av 

arbetet. Innan du påbörjar processen, se till att alla material som ska användas är godkända och 

rekommenderas av Borga lokalkontor och är lämpliga för användning ihop med Produkten. Produkten 

skall granskas noga och vidhäftningen av hela ”färgsystemet” på produkten kontrolleras, lös eller 

sönderfallande färg skall tas bort. Använd en stålborste för att avlägsna korrosion, inklusive korrosion på 

enskilda delar av produkten och vid alla kapade kanter. Produkten skall tvättas noggrant med 

rekommenderade rengöringsmedel och rengöras från allt smuts och damm. Tvätta sedan produkten 

med högtrycksvattentvätt, när produkten är torr skall grundfärg och täckfärg appliceras i enlighet med 

färgleverantörens rekommendationer. Den ommålade Produkten skall kontrolleras för att säkerställa att 

nya beläggningen av färg har ordentlig vidhäftning eller så måste processen göras om. Före ommålning 

bör lokala Borga företrädare kontaktas för rådgivning, underlåtenhet att göra detta kan leda till avslag 

av eventuella anspråk. 

 

2014/01/01 

A. Materialet skall monteras senast inom tre kalendermånader från leveransdagen. I händelse av en 

giltig reklamation av estetiska skäl gäller följande: 

( AI. ) Borgas skyldighet enligt denna garanti är begränsad enbart till kostnaden för material (reklamerad 

produkt) för att återställa skadad produkt. Borga avgör vilka åtgärder som ska vidtas för att på ett 

lämpligt sätt återställa produkten i förväntat skick. Varje åtgärd att hindra undersökning av den anmälda 

defekten kan leda till avslag på köparens reklamation. 

( AII. ) Borgas ansvar är begränsat till det bevisade fakturavärdet av produkten vid tidpunkten för köpet, 

nedskrivet med avskrivning på 7 % per år för P30 och Mat, 5 % per år för P50, 4 % per år för Metallic, 

beräknat på dagen reklamationen anmäldes till Borga. 

( AIII. ) Om fel uppstår inom en period av två (2) år efter köpet kan Borga komma att överväga 

reparationsalternativ som skulle kunna omfatta utbyte eller ommålning av defekta produkter, 

ekonomisks ersättning kan också vara en form för kompensation, allt inom ramen för det restvärde som 

kvarstår. Olika reparations alternativ kan leda till att produkten därefter skiljer sig från ursprunget i kulör 

och form. 

( AIV. ) Om fel uppstår inom perioden två till tio (femton på P50 och tjugo på Metallic) år efter köpet kan 

Borga överväga reparationsalternativ som kan omfatta leverans av nytt material eller ommålning av 

defekt produkt. Ekonomisk ersättning kan också övervägas, alla inom ovan nämnda begränsningar. 

( Av. ) Köparen måste meddela Borga skriftligen inom 30 dagar, efter skada eller andra fel som ger 

upphov till reklamation har upptäckts, och måste ge Borga en rimlig möjlighet att inspektera felet för att 

alla krav enligt denna garanti skall anses giltiga. Adekvat identifiering av produkten, exempelvis 

originalfaktura, undertecknad garanti och datum för installation måste fastställas av Köparen på ett för 

Borga acceptabelt sätt. 

( AVI. ) Garantin täcker inte några direkta eller indirekta förluster som orsakas av skador som omfattas 

av denna garanti. Efter att ha återställt produkten efter en godkänd reklamation gäller garantin 

fortfarande för den tid som återstår från inköps datum. 
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B. Materialet ska monteras inom tre kalendermånader från leveransdagen senast. I händelse av en giltig 

reklamation av tekniska skäl gäller följande: 

( BI. ) Borgas skyldighet enligt denna garanti är begränsad enbart till kostnaden för material (reklamerad 

produkt) för att återställa skadad produkt. Borga avgör vilka åtgärder som ska vidtas för att på ett 

lämpligt sätt återställa produkten i förväntat skick. Varje åtgärd att hindra undersökning av den anmälda 

defekten kan leda till avslag på köparens reklamation. 

( BII. ) Borgas ansvar är begränsat till det bevisade fakturavärdet av produkten vid tidpunkten för köpet, 

nedskrivet med avskrivning på 3.30 % per år för P30 och Mat, 2.50 % per år för P50, 2.00 % per år för 

Metallic, beräknat på dagen garantianspråk anmäldes till Borga. 

( BIII. ) Om fel uppstår kan Borga överväga reparationsalternativ som kan omfatta leverans av nytt 

material eller ommålning av defekt produkt. Ekonomisk ersättning kan också övervägas, alla inom 

ramen för det restvärde som kvarstår. 

( BIV. ) Köparen måste meddela Borga skriftligen inom 30 dagar, efter skada eller andra fel som ger 

upphov till reklamation har upptäckts, och måste ge Borga en rimlig möjlighet att inspektera felet för att 

alla krav enligt denna garanti skall anses giltiga. Adekvat identifiering av produkten, exempelvis 

originalfaktura, undertecknad garanti och datum för installation, tidpunkter för eventuell ommålning, 

måste fastställas av Köparen på ett för Borga acceptabelt sätt.  

 ( BV. ) Garantin täcker inte några direkta eller indirekta förluster som orsakas av skador som omfattas 

av denna garanti. 

 

Tabell 1. 

Lacksystem    Radie     Max. bock temp.  Min. bock temp. 

P30 & MAT    4 x T *  80 ° C    15 ° C 

P50 & Borga Metallic   3 x T * 

 

* T ‐ stålplåt tjocklek    ** Rekommenderat min. böja radium 

 

 

 

 

 


