
Denna garanti kompletterar SSABs1 åtaganden gentemot sina 
kunder enligt SSABs allmänna leveransvillkor, ALBIF 2000, som 
gäller vid leveranstidpunkten. Vid bristande överensstämmelse 
med ALBIF 2000 har detta garantidokument företräde.

Garantin gäller för de färgbelagda stål från SSAB (nedan kall-
lade ”produkt”) som anges i tabell 1, i de geografiska områden 
som anges i tabell 2. För att garantin ska gälla måste produk-
terna bestå av varmförzinkat galvaniserat stål med en zinkvikt 
på minst 275 g/m2, ha baksidesbeläggning och de kulörer och 
minsta ståltjocklekar som anges i produktdatabladet som finns 
på www.ssab.se/GreenCoat.

SSAB garanterar att det inte kommer att ske någon perforering 
av metallen på grund av oxidation. Garantitiderna avseende 
tekniska egenskaper är upp till 50 år och anges i tabell 1.

SSAB garanterar vidare att beläggningen inte flagnar, spricker 
eller lossnar från produkten och att det inte uppstår några be-
tydande eller ojämna kulörförändringar (måttliga förändringar 
kan förekomma och täcks inte av garantin). Garantitiderna 
avseende estetiska egenskaper är upp till 25 år och anges i 
tabell 1.

Garantiperioderna räknas från och med dagen för leverans till
kunden av SSAB eller efter 18 månader från tillverkningsdagen, 
beroende på vilket som infaller först.

GARANTIVILLKOR 

� För att garantin ska gälla måste felet på färgbeläggningen 
 uppgå till mer än 5 % av den enskilda takytan eller väggen. 

� Garantin är endast giltig när produkten används för en 
 tillämpning som rekommenderas av SSAB.

� Kunden ska alltid följa SSABs anvisningar och  
 rekommendationer om inspektion och underhåll samt  
 produktdatabladet. Databladet och anvisningarna är 
 publicerade på SSABs webbplats  
 (www.ssab.se/GreenCoat) och kan också fås från SSABs 
 tekniska support på begäran.

� Förvaring, paketering och hantering av produkterna måste  
 ske i enlighet med de metoder för bästa praxis som beskrivs i  
 ECCAs ”Storage Guidelines for Prepainted Metal”  
 (www.ssab.se/download-center).

GREENCOAT®  
EUROPEISK GARANTI

� Garantin gäller inte:

 • baksidesbeläggning.

 • skador orsakade av korrosion som härrör från  
  produktens baksida.  

 • om lutningen på tak eller annan yta är mindre än 1:16 
  (3,6°) eller om vatten inte kan rinna fritt från alla ytor.

 • om produkten har skadats kemiskt eller mekaniskt.

 • kantkorrosion som startar vid perforeringen eller  
  obelagda skärkanter på produkter som utsatts för  
  utomhusmiljö.

 • användning av produkten i miljöer som är starkt  
  förorenade eller med betydande inverkan av klorider eller 
  i subtropiska zoner, till exempel förorenade städer,  
  industriområden, kustområden med hög salthalt eller där  
  det förekommer stark påverkan av vägsalter (C4 eller C5 
  enligt ISO 9223). 

 • för produkter som är i kontinuerlig kontakt med vatten, 
  gips, fuktigt trä eller jord, eller där korrosiva kemikalier  
  eller ångor, kondens och aska, obrunnet cement,  
  cementdamm eller gödsel kan påverka ytan.

 • för skada orsakad av frätande utsläpp från takets högre 
  belägna konstruktioner som avrinning från skorstenar och  
  anhopning av fågelspillning till följd av antenner.

 • om produkten har förvarats oskyddad utomhus före 
  installationen. 

 • om infästningar eller tätningsmedel som är olämpliga för 
  den aktuella korrosivitetsklassen används.

 • om skarvtätningen har skadat plåtytan.

 • om skada på produktens färgbeläggning under  
  bearbetningen inte har reparerats omgående genom  
  professionell bättringsmålning. 

 • om produkten har skadats genom felaktig bearbetning  
  hos efterföljande tillverkare under eller efter montering.

1) Med SSAB avses SSAB EMEA AB eller SSAB Europe Oy eller deras  
dotterbolag, beroende på vilket företag som levererar produkten.
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 • om en takrännas lutning understiger 2,5 mm/m eller om 
  en produkt med epoxi istället för dubbelsidig beläggning  
  ingår i ett takavvattningssystem.

 • om produkten har skurits med vinkelslip med kapskiva  
  eller annan utrustning som producerar värme.

 • om ansamling av smuts eller andra avlagringar och  
  områden som skyddas från regn inte årligen rengjorts på  
  ett professionellt sätt.

 • om regelbunden inspektion och underhåll inte har 
  genomförts och dokumenterats.

KOMPENSATIONSVILLKOR

� Om kraven är berättigade enligt denna garanti ska SSAB 
 efter eget gottfinnande antingen:

 • återbetala köparen helt eller delvis, med hänsyn tagen till  
  skadan och produktens ålder,

 • reparera produkten genom att måla om den defekta  
  produkten, eller

 • ersätta produkten genom att leverera en ny produkt  
  kostnadsfritt till köparen.

� Ovanstående kompensation ska ges med det  
 produktsortiment som SSAB har vid kompensations- 
 tidpunkten, vilket kan medföra skillnader i färg och form 
 jämfört med den ursprungliga produkten.

� Ersättning, reparation eller ny ytbehandling av produkten 
 förlänger inte den ursprungliga garantitiden.

� SSABs ansvar enligt garantin är begränsad till fakturavärdet 
 på de defekta produkterna.

� Om inte annat anges i denna garanti är SSAB under inga 
 omständigheter ansvarigt för direkta eller indirekta förluster  
 eller skador till följd av fel på produkten.

� Endast krav med SSABs direktkunder som förmånstagare 
 beaktas enligt garantin. Kunden ska på egen hand hantera 
 krav från sina egna kunder.

� Krav måste styrkas med dokumentation som identifierar 
 produkten: beställningsnummer, coilnummer och kopia på  
 fakturan eller annat inköpsdokument krävs.

� Kravet måste vara SSAB tillhanda så snart som möjligt och  
 senast inom 30 dagar från det att avvikelsen upptäcktes  
 eller borde ha upptäckts och under alla omständigheter  
 inom garantitiden.

SÄRSKILDA VILLKOR

Garantin regleras av lagstiftningen i landet där säljaren har sin 
hemvist. Garantin gäller för alla produkter som säljs av SSAB 
från och med den 1 april 2020.

Garantin är skriven och utformad på engelska. Den kan över-
sättas till språket i vissa länder inom garantins geografiska 
tillämpningsområde. Vid bristande överensstämmelse mellan 
den engelska texten och översättningen till ett annat språk är 
det den engelska texten som gäller.

BILD 1  Zoner med olika garantiperioder.

ZONE 1

ZONE 2

5 °C

10 °C

15 °C

20 °C

25 °C

30 °C

35 °C
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TABELL 2  Garantin är begränsad till produk-
ter som används i något av följande länder.

Land Zon**

Albanien 2

Andorra 2

Armenien 2

Österrike 1

Azerbajdzjan 2

Vitryssland 1

Belgien 1

Bosnien och  
Hercegovina

2

Bulgarien 2

Kroatien 2

Cypern 2

Tjeckien 1

Danmark 1

Estland 1

Finland 1

Frankrike 1

Georgien 2

Tyskland 1

Grekland 2

Ungern 1

Island 1

Republiken  
Irland

1

Italien * 2

Kazakstan 2

Kirgizistan 2

Lettland 1

Land Zon**

Liechtenstein 1

Litauen 1

Luxemburg 1

Nord- 
makedonien 2

Malta 2

Moldavien 1

Monaco 2

Montenegro 2

Nederländerna 1

Norge 1

Polen 1

Portugal 2

Rumänien 1

Ryssland 1

San Marino 2

Serbien 2

Slovakien 1

Slovenien 2

Spanien 2

Sverige 1

Schweiz 1

Tadjikistan 2

Turkiet 2

Ukraina 1

Uzbekistan 2

Storbritannien 1

Vatikanstaten 2

* Italien, Sydtyrolen: Zon 1. Italien, övriga områden: Zon 2

** Eftersom UV-strålningen är höjdberoende och ökar vid 
högre höjd gäller samma garantivillkor för objekt som är 
belägna mer än 900 m över havet som för zon 2.
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TABELL 1  Garantitider i år avseende tekniska och estetiska  
egenskaper för SSABs färgbelagda stål.

Produkt*

ZON 1** ZON 2

Tekniska 
egenskaper

Estetiska 
egenskaper

Tekniska 
egenskaper

Estetiska 
egenskaper

GreenCoat Hiarc Max 50 25 45 20

GreenCoat PLX Pro BT 50 20 45 15

GreenCoat Hiarc 40 25 35 20

GreenCoat Pro BT 40 20 35 15

GreenCoat Mica BT 40 20 35 15

GreenCoat Crown BT 40 15 35 10

GreenCoat Anti-Graffiti BT 40 15 35 10

GreenCoat Cool 40 15 35 10

GreenCoat RWS 30 15 25 10

Nova 30 15 25 10

Rough Matt Polyester 30 10 25 5

Polyester 30 10 25 5

* Minsta zinkmassa 275 g/m2, färgbeläggning på båda sidor, kulörer och minsta ståltjocklek 
 enligt datablad.

** Eftersom UV-strålningen är höjdberoende och ökar vid högre höjd gäller samma garanti-
villkor för objekt som är belägna mer än 900 m över havet som för zon 2.
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