Project
Afnemer/Opdrachtgever
Product
Ordernummer SCH
Factuurnummer SCH
Factuurdatum
Productkenmerken:

:
:
:
:
:
:

Buiten toegepast als wand- en dakbekleding gemonteerd in een omgeving met een maximale
belastingsklasse C4 als omschreven in onderstaande tabel volgens NEN-EN-ISO 12944-2;
voorzien van een door de fabrikanten ArcelorMittal of TataSteel aangebrachte PVC-, PvdF- of PURcoating met een hierna genoemde nominale laagdikte;
Gereinigd en onderhouden overeenkomstig de aan de ommezijde vermelde voorschriften;
Verwerkt door een ter zake deskundige onderneming, conform de principedetails van Kettlitz
Adviezen te Rotterdam, uitsluitend primair bevestigd door middel van bevestigingsmiddelen met
een vaste kunststof of RVS kop, van tenminste A2 kwaliteit en met een neopreen of gelijkwaardige
volgring;

Garantieschade/Gebrek: Onthechting van de coating van de ondergrond aan de buitenluchtzijde en/of
Corrosie van het plaatmateriaal door onvoldoende bescherming van de coating en/of
Ongelijkmatige en overmatige verkleuring van de coating door een aantoonbare materiaal of
productiefout e.e.a. gebaseerd op de regeling van de fabrikant van het toegeleverde basismateriaal.
Garantieperiode:

Afhankelijk van de belastingklasse als genoemd in onderstaande tabel, ingaande op de bovenvermelde factuurdatum.

Substraat

Systeem

C1
Binnen
Droog

C1
Binnen nat,
Buiten niet
beregend
m.u.v.
kustgebied

C2
Buiten;
Beregend
uitsluitend
landelijk

C3
Buiten;
Beregend,
m.u.v.
kustgebied
of industriegebied

C4
Buiten;
Kustgebied,
al dan niet in
combinatie
met industrieof
stadsgebied

C5-I
Industriële
atmosfeer
met een hoge
luchtvochtigheid en een
agressieve
omgeving

AM-PvdF
Tata-PvdF

1 laag
minimaal
25 μm

10jr
100%

10jr
100%

10jr
100%

10jr
100%

Op aanvraag

PUR
Tata-Prisma
AM-Granit-HDX

1 laag
minimaal
55 μm

10jr
100%

10jr
100%

10jr
100%

10jr
100%

PVC
Tata-HPS 200
AM-Solano

1 laag
minimaal
200 μm

10jr
100%

10jr
100%

10jr
100%

10jr
100%

Maximaal 7jr
15% per jaar
afnemend
Maximaal
10jr
10% per jaar
afnemend
Maximaal
10jr
10% per jaar
afnemend

Op aanvraag

Op aanvraag

Kosten:

De kosten van het wegnemen van het gebrek, demontage en montage (uitbouw, inbouw en vervoer)

Dekkingsgebied:

Benelux.

Dekking:

SCH Holland b.v., zal met inachtneming van hetgeen hierna en in de garantievoorwaarden, vermeld op de
achterzijde van deze pagina is bepaald, voor haar rekening een gebrek, waarvan de afnemer bewijst dat dit is
ontstaan in de garantieperiode, wegnemen door het product te herstellen of te vervangen door een nieuw product,
dit laatste ingeval de kosten van herstel hoger zijn dan die van vervanging, zulks ter beoordeling van
SCH Holland b.v. SCH Holland b.v. is slechts gehouden zijn hiervoor omschreven verplichtingen na te komen in
het geval het totaal van de kosten niet hoger is dan 5 keer de oorspronkelijke kostprijs van het te vervangen deel
en de daarin verwerkte materialen. SCH Holland b.v. zal in het geval aan één van deze criteria niet is voldaan,
desondanks haar hiervoor omschreven verplichtingen nakomen in het geval de afnemer de extra (bijkomende)
kosten voor zijn rekening neemt.
Dit certificaat is slechts geldig indien dit rechtsgeldig door SCH Holland b.v. is ondertekend.

Nijkerk, d.d.

SCH Holland b.v.

A.P. Peek
Directeur

Postbus 156
3860 AD Nijkerk

Garantievoorwaarden:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.

18.

De producent heeft verkocht en op datum van aflevering afgeleverd aan afnemer, die van producent heeft gekocht en aanvaard, het product, tegen een bedrag,
vermeld in de factuur.
De afnemer zal naast de gegevens, vermeld in het meldingsformulier, alle andere door de producent gewenste informatie over het gebrek verstrekken.
De afnemer zal de producent in de gelegenheid stellen het product te inspecteren en een onderzoek in te stellen naar de mogelijke oorzaak van het gebrek.
De afnemer zal de producent in de gelegenheid stellen zijn verplichting tot herstel en/of vervanging van het product na te komen. De afnemer zal aan de producent
de naar het oordeel van producent noodzakelijke medewerking zoals (maar niet beperkt tot) het ter beschikking stellen van personeel en energie verlenen zonder
terzake aanspraak te hebben op een vergoeding.
De producent is uitsluitend gehouden zijn verplichtingen tot het wegnemen van een gebrek na te komen ingeval en voorzover het product zich bevindt binnen het
gebied, vermeld in het garantiecertificaat.
De producent is uitsluitend gehouden haar verplichting tot het wegnemen van een gebrek na te komen ingeval de afnemer aantoonbaar kan maken dat het product
van de producent is betrokken en de garantieperiode nog niet is verstreken.
De aansprakelijkheid van producent jegens de afnemer is beperkt tot nakoming van de hiervoor omschreven verplichtingen. Behoudens grove schuld aan de zijde
van de producent is alle aansprakelijkheid van de producent, zoals maar niet beperkt tot bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van
aansprakelijkheid van derden, uitgesloten. De afnemer vrijwaart producent terzake van aanspraken.
De afnemer zal een eventueel gebrek met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 2 weken nadat hij dat heeft geconstateerd, althans redelijkerwijs had behoren te
constateren, aan producent schriftelijk melden, onder gelijktijdige inzending van een door hem ingevuld en ondertekend formulier, bij gebreke waarvan een
eventuele aanspraak jegens producent terzake van dat gebrek is vervallen.
De in deze verklaring omschreven verplichting van producent is uitsluitend een verplichting jegens de afnemer en diens rechtsopvolger(s); derden kunnen aan die
verklaring geen rechten ontlenen. Dit certificaat is op geen enkele wijze vatbaar voor overdracht aan derden. De rechten en verplichtingen uit hoofde van dit
certificaat zijn evenmin overdraagbaar, komen niet in aanmerking voor verrekening en kunnen niet aan derden worden gedelegeerd of anderszins door derden
worden uitgeoefend.
Bij herstel of vervanging van het product wordt de garantieperiode niet verlengd of vernieuwd.
De producent wordt eigenaar van die onderdelen van het product die bij het herstel vrijkomen alsmede van het product dat door een ander product is vervangen.
De producent is niet gehouden het gebrek weg te nemen in het geval het gebrek zichtbaar was bij levering van het product danwel dat gebrek geheel of gedeeltelijk
het gevolg is van:
a.
het niet, niet juist of niet-tijdig in acht nemen van de hierna genoemde reinigings- en onderhoudsvoorschriften;
b.
ander gebruik dan het voorziene normale gebruik;
c.
slijtage of bederf, zoals, maar niet beperkt tot, corrosie of erosie;
d.
montage, installatie of reparatie door de afnemer of door derden,
e.
de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de materialen die zijn gebruikt;
f.
door anderen dan de producent voorgeschreven, aangewende of gebruikte materialen, zaken, werkwijzen en constructies alsmede van door derden
aangeleverde materialen en zaken;
g.
door de producent van derden betrokken onderdelen ingeval en voorzover die derden geen of een minder ver strekkende verplichting jegens de producent
hebben dan de producent jegens de afnemer.
h.
buiten het product en/of de montage daarvan, dit laatste mits de producent het product heeft gemonteerd, gelegen oorzaken of van externe invloeden van
chemische, fysische, mechanische of andere aard.
Kwaliteit-, tolerantie- en andere verschillen in, aan of op het product die als normaal gebruikelijk dienen te worden aangemerkt, zijn geen gebrek. De gehanteerde
kwaliteitsnormen zijn de normen die gelden ten tijde van de vervaardiging van het product, zoals vastgelegd door erkende keuringsinstanties. Latere wijzigingen van
deze normen zijn uitgesloten.
De producent is niet gehouden zijn verplichting het gebrek weg te nemen, ingeval afnemer één of meer van de verplichtingen jegens hem niet is nagekomen.
De verplichting van producent tot het geheel wegnemen van het gebrek vervalt op het moment dat de afnemer of derden, werkzaamheden van welke aard dan ook,
aan, in of op het product hebben verricht.
Op deze verklaring is uitsluitend Nederlands recht, met uitsluiting van die verdragen die resulteren in toepasselijkheid van niet-Nederlands recht, van toepassing.
Een geschil of al dan niet sprake is van een gebrek, zal op voor partijen bindende wijze worden vastgesteld door een door partijen in onderling overleg en bij
gebreke van overeenstemming daarvan, door één of meer op verzoek van de meest gerede partij door de Rechtbank te Arnhem, te benoemen deskundige. De
overige geschillen zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter in het Arrondissement Arnhem, onverminderd het recht van partijen op hoger beroep
en/of cassatie.Een geschil tussen partijen of al dan niet sprake is van een geschil dat door één of meer deskundigen of door de bevoegde rechter in het
Arrondissement Arnhem dient te worden beslist, zal door de bevoegde rechter in het Arrondissement Arnhem worden beslist, onverminderd het recht van partijen op
hoger beroep en/of cassatie.
De Nederlandstalige versie van dit garantiecertificaat met bijbehorende garantievoorwaarden is de enige authentieke versie.

Reinigingsvoorschriften voor gecoilcoate metalen bouwelementen:
1.
2.
3.

Regen is vaak al voldoende om uitwendige vlakken er schoon en helder uit te laten zien. Maar voor een maximale levensduur van de coating is het van belang dat
vuilophopingen, die niet door regen verdwijnen, door regelmatig reinigen worden verwijderd.
Een gebouw dient tenminste één maal per jaar op vervuiling te worden geïnspecteerd en gereinigd. Dit reduceert het risico van corrosie.
Het reinigen uitvoeren met schoon water door middel van een slang en een zachte, (varkensharen) borstel. In gebieden waar een zware, industriële neerslag het
oppervlak mat maakt, kan voor een grondige reiniging een oplossing van schoon water en een huishoudelijk schoonmaakmiddel van goede kwaliteit of een
professioneel reinigingsmiddel van het merk CladdingCleaner worden gebruikt. Voor het huishoudmiddel geldt een oplossing van 10%; voor het professionele middel
volgt u de aanwijzingen van de fabrikant. Na de reiniging moet u grondig naspoelen met schoon water.
Bij de reiniging moet u op de volgende punten letten:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sterkere dan de aanbevolen concentraties van schoonmaakmiddelen kunnen de coating aantasten.
Spoel grondig na om het reinigingsmiddel volledig te verwijderen.
Gebruik bij het reinigen van elk gecoat oppervlak geen organische oplosmiddelen of schuurmiddelen.
Afdichtmateriaal, teer en soortgelijke substanties kunt u verwijderen met spiritus, maar spoel daarna het oppervlak grondig schoon.
Reinig een gecoat oppervlak altijd van boven naar onder en spoel onmiddellijk grondig na met schoon water.
Overmatig reinigen of schrobben doet meer kwaad dan goed.

Onderhoudsvoorschriften voor gecoilcoate metalen bouwelementen:
•

Bijwerken:
Bij een van de inspecties kunt u ontdekken dat het coating oppervlak enigermate is beschadigd.
Het is beter het oppervlak niet te behandelen als het slechts oppervlakkig beschadigd is. Als er diepe krassen zijn, stel tot op het metaal, dan kan de beschadiging
gemakkelijk met een standaardverf bijgewerkt worden. Het is belangrijk dat de verf niet buiten de kras komt. Gebruik daartoe een medium tot fijn kinderpenseel of
kunstschilderpenseel. Bijwerkverf droogt noodzakelijkerwijs aan de lucht en de kleur zal op den duur afwijken van die van de originele coating, aangebracht bij het
coilcoat proces. Daarom is het een goede zaak de bewerkte plek zo klein mogelijk te houden.

•

Behandeling corrosie bij snijranden:
Corrosie bij de snijranden van geprofileerde staalbekleding moet als volgt worden hersteld:
1.
Snij of schuur losgelaten delen van de deklaag weg tot een punt waar deze nog vast zit.
2.
Verwijder alle witte en rode roest door schuren tot het blanke metaal, dit echter zonder het te polijsten. Reinig en droog het oppervlak zorgvuldig voordat
u de gespecificeerde materialen aanbrengt, wat moet gebeuren volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
3.
Breng op het geprepareerde oppervlak de door de leverancier aanbevolen anti roest primer aan.
4.
Breng, zodra de eerste grondlaag droog is, een tweede primerlaag aan die niet alleen de eerste laag bedekt, maar ook een rand van de originele coating.
5.
Breng na droging van de primer de afdeklaag aan.

•

Overschilderen:
De voorbereiding en het overschilderen van de bekledingsoppervlak moet worden uitgevoerd door een erkend schildersbedrijf met gebruikmaking van hoogwaardige
onderhoudsverf.

