
LINJAPINTA 

GARANTIVILLKOR FÖR MÅLADE ALUMINIUMPROFILER 

Linjapinta Oy ger en fem (5) års garanti för pulverlackeringsytan på aluminiumprofilerna. 
Garantin gäller målning som utförts i enlighet med en process som uppfyller GSB-normen och 
förutsätter att även lackpulvret har godkänts enligt samma norm. Garantin omfattar ytbehandlingen 
på pulverlackerade aluminiumprofiler som levereras till Europa. Garantin omfattar målningens värde 
utan några indirekta kostnader. Linjapinta Oy ersätter inga indirekta skador eller kostnader under 
några omständigheter. 

Garantitiden för färgskiktet kan i specifika fall avtalas att vara längre än den ovan nämnda, om 
förbehandlingen görs genom anodisering (filiform-korrosionsskydd) och godkänt färgpulver 
används. 

Garantin omfattar: 

Denna garanti omfattar ytan på aluminiumprofiler som används i normala förhållanden och som 
kunden på ritningarna har angett och godkänt som synliga. 

Garantin omfattar följande skador som väder och klimat orsakar på behandlingen: 

• beläggningen lossnar från profilytan  
• beläggningen spricker eller flagar 
• kritning 
• ojämn eller kraftig förändring på grund av att färgnyansen föråldras  

Vid fastställandet av eventuella ytskador på färgskiktet av fasadprofiler tillämpas den finska 
bygginformationsstiftelsens instruktionsfil RT 29-10870. 

För att garantin ska gälla ska de pulverlackerade aluminiumprofilerna vara installerade på ett 
ändamålsenligt sätt bl.a. så att vattnet rinner av profilernas yta. För att garantin ska vara i kraft måste 
de pulverlackerade ytorna behandlas tillbörligt och regelbundet i enlighet med Linjapinta Oy:s 
anvisningar. 

Garantin omfattar inte: 

Garantin omfattar inte en jämn förändring av kulören, blekning, förändringar som beror på 
nedsmutsning, förändringar i glansen och inte en långsammare blekning av detaljer som solljuset inte 
kommer åt jämfört med ytor som utsätts för solljus samt färgskillnader som uppkommer mellan 
dessa ytor. 

Garantin omfattar inte utvändiga skador (t.ex. stötar, repor m.m.) som beror på felaktig förvaring, 
transport eller felaktiga underhållsåtgärder eller olycka eller annan orsak som leverantören inte kan 
påverka och inte heller för mer omfattande skador som uppkommer till följd av dessa. 

Garantin ersätter inte skador som orsakas på den målade ytan av skyddstejp, och inte ytskador som 
beror på onormala klimatfaktorer, exceptionella förhållanden, såsom förhållanden i havsklimat eller 
simhallar, exceptionellt höga temperaturer, över 50 grader Celsius, eller kemiska ämnen. 

Garantin omfattar inte specialbehandlade beläggningsskikt, såsom duplexmålning, ommålning, 
målning ovanpå gammalt anodiseringsskikt m.m. Garantin omfattar inte heller små skador i den 



omedelbara närheten av kapytorna på profilen. 

Linjapinta Oy tar inte an ett ansvar utifrån garantin, om kunden inte kan påvisa att han med stor 
sannolikt omsorgsfullt har skött och underhållit färgytan och skyddat den mot sådana faktorer som 
nämnts i dessa garantivillkor eller andra motsvarande externa faktorer. 

Förvaring av den målade profilen och underhåll av färgytan 

Förvaring av den målade profilen 
En målad profil, som i transportförpackningen inväntar installation eller slutanvändning, förvaras 
skyddad mot regn och solsken samt utvändiga slag m.m. i ett skyddat, torrt utrymme. Den målade 
profilens förpackning får inte vara fuktig. 

Underhåll av färgytan 
Den målade ytan inspekteras och rengörs minst en gång per tolv månader: Tvätt med neutral (pH ca 
5–8), syntetisk tvättmedelslösning och sköljs med ljummet och rent vatten. Vid rengöring får man 
inte använda mekaniska metoder som skadar ytan (stålull, slipning e.d.). Inte heller får man använda 
kraftigt basiska eller sura rengöringsmedel. 

Hantering av garantiärendet: 

Garantitiden börjar den dag de pulverlackerade aluminiumprofilerna levereras till kunden. Man kan 
endast åberopa garantin under förutsättning att det finns ett skriftligt dokument som påvisar 
leveransen. 

Skadan behandlas som ett garantiärende, när kunden reklamerar Linjapinta Oy om skadorna 
skriftligen under garantitiden. Skadan behandlas enligt dessa garantivillkor när felet är betydande 
med avseende på fasadens utseende, i regel ska minst 3 % av de pulverlackerade 
aluminiumprofilernas totala yta vara skadad. I första hand kommer det skadade området att 
reparationsmålas enligt färgleverantörens rekommendationer. För objekt som bara kräver små 
reparationer verkställs garantin genom att kunden får en tillräcklig mängd reparationsfärg. 

De ommålade eller utbytta profilernas beläggningar omfattas av garantin den tid som kvarstår av den 
ursprungliga garantitiden. Reklamationer som tillställs Linjapinta Oy efter garantitiden ersätts inte i 
enlighet med dessa garantivillkor. 

Alla tvister som uppstår i anledning av garantivillkoren löses primärt genom ömsesidiga 
förhandlingar. Om förhandlingarna dock inte leder till ett resultat som tillfredsställer parterna, ska 
tvisten slutligt avgöras i ett förenklat skiljeförfarande med en skiljeman i Tammerfors, Finland. 

På dessa garantivillkor tillämpas Pursos allmänna leveransvillkor, finsk lag samt leveransvillkoren 
NL01 i Norden och Orgalime SC 2000 i övriga länder. 

Linjapinta Oy Pulverlackeringen 
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