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Takuu Profiilikeskus Oy:n levyille
Tämä takuu täydentää
Profiilikeskus Oy:n toimitusehtoja
ja astuu voimaan toimituspäivänä.
Tämä takuu ei vaikuta kuluttajan
laillisiin oikeuksiin.
Tämä rajattu takuu kattaa
vakioväriohjelman mukaisesti
Profiilikeskus Oy:n toimittaman
levyn värinkestävyyden,
värikerroksen irtoamisen sekä
läpisyöpymisen
(puhkiruostumisen).
Special polyester pinnoitteella
on 10 vuoden ja Granite Matta
pinnoitteella 15 vuoden pinnoitetakuu. Takuu on voimassa
normaaliolosuhteissa.
PUR, Matta PUR ja PVDF
pinnoitteilla on 25 vuoden
pinnoitetakuu. Takuuaika on
voimassa
normaaliolosuhteissa. Alueella,
jossa tuote altistuu
suuremmalle korroosiolle,
takuu on 10 vuotta. Tällaisia
alueita ovat esimerkiksi
laivatelakat ja
kemianteollisuuden kohteet.
Takuu ei ole voimassa tuotteille,
joita käytetään erityisen
syövyttävässä tai aggressiivisessa
ympäristössä, esimerkiksi
voimakkaasti suolapitoisessa
ilmastossa kuten rannikkoalueilla
(suolaveden läheisyydessä), tai
missä syövyttävät kemikaalit,
savu, lauhdevesi, tuhka,
sementtipöly tai karjanlanta voi
vaikuttaa levyn pintaan.
Takuuehtojen mukaisesti
Profiilikeskus Oy takaa, ettei
värikerroksen irtoamista,
epänormaalia värimuutosta tai
vuotoihin johtavaa läpisyöpymistä
tapahdu takuuaikana.
Epänormaalin värimuutoksen
toteamisessa voidaan käyttää
CIELAB-värikoordinaatistoa.
Värimittaukset suoritetaan
puhtaalla pinnalla. Takuu astuu
voimaan siitä päivästä, kun tavara
on toimitettu työmaalle tai 6

kuukauden kuluttua tuotteen
valmistumispäivästä, kumman
tahansa tullessa ensin.
Pinnoitevaurioiden tulee ylittää 5
% levyjen kokonaisalasta. Takuu
ei koske levyn taustapuolen
pintaa, leikkausreunoja eikä
asiakkaan toimesta suoritettua
ehjän pinnan uudelleenmaalausta.
Takuuehdot
Tämä takuu koskee Profiilikeskus
Oy:n katto- ja seinäpeltejä. Takuu
koskee voimassa olevan
vakioväriohjelman mukaisia
värejä.
Lisäksi takuu on voimassa
seuraavin ehdoin:
1) Katon tai muun pinnan
kaltevuus on Profiilikeskus Oy
asennusohjeiden mukainen.
2) Muokkauslämpötila min. 15 ºC
3) Ylin sallittu lämpötila PUR ja
PVDF pinnoitteilla on 100 ºC,
muilla pinnoitteilla 80 ºC
4) Käytetty taivutussäde on
teknisten ohjeiden mukainen ja
levyä ei ole voimakkaasti
takaisintaivutettu
5) Levyä ja sen pinnoitetta ei ole
vahingoitettu mekaanisesti ja
kemiallisesti.
6) Asennusvaiheessa tulleet
pinnoitevauriot on korjattu
paikkamaalilla.
7) Vesi valuu vapaasti kaikilta
levypinnoilta.
8) Levyä ei varastoida tai käytetä
kosteiden syövyttävien tai
galvaanista korroosiota
aiheuttavien materiaalien
kosketuksessa tai läheisyydessä.
Takuu ei korvaa virheellisen
varastoinnin pinnoitteelle
aiheuttamia vaurioita.
9) Levy ei joudu kosketuksiin
kuparin tai kupariputkesta valuvan
nesteen kanssa.
10) Käytetyt kiinnikkeet ja tiivisteet
soveltuvat katemateriaaliin.
11) Asennus, vuositarkastukset ja
huoltotyöt on suoritettu
ammattimaisesti ja ohjeiden
mukaisesti.

12) Lika- ja muut kertymät on
puhdistettu ja sateelta suojassa
olevat pinnat on puhdistettu
säännöllisesti asianmukaisella
tavalla.
13) Levyn kosketus märän
materiaalin, esimerkiksi märän
betonin, puun tai maan kanssa on
estetty.
14) Levy on otettu käyttöön
viimeistään kuuden kuukauden
kuluttua laskutuspäivästä ja
käyttökohde sijaitsee Suomessa.
15) Valitukset on tehty
Profiilikeskus Oy:lle kirjallisena
kolmen kuukauden sisällä
vahingon ilmenemisestä tai
sellaisen kohtuullisen ajan
kuluessa, jolloin vahinko olisi
pitänyt havaita. Takuuajan
päättymisen jälkeen reklamoituja
tuotteita ei korvata.
Korvauskäsittely
Jos tämän takuun alainen
oikeutettu vaade esitetään,
Profiilikeskus Oy korvaa vauriot
harkintansa mukaan osittain tai
kokonaan riippuen levyn iästä,
joko toimittamalla uudet levyt
vapaasti ostajalle tai toimittamalla
korjausmaalin. Korvaustoimenpide
tulee olemaan se, kumpi on
käytännöllisempi ja edullisempi.
Takuun mukainen
kustannusvastuu ei ylitä
katelevyjen alkuperäistä
laskutusarvoa. Profiilikeskus Oy ei
missään tapauksessa vastaa
välittömistä, välillisistä tai
erikoiskuluista tai
tulonmenetyksistä, jotka
aiheutuvat tässä takuussa
tarkoitetusta vauriosta.
Uudelleenmaalatut tai korvatut
levyt ovat takuunalaiset sen ajan,
joka alkuperäisestä takuusta on
jäljellä.
Korvauskäsittelyn edellytyksenä
on, että levymateriaali voidaan
tunnistaa ja sen maksukuitti,
laskukopio tai muu ostoasiapaperi
voidaan esittää.

