
13-12-05 SE9823-4 Prelaq 

Prelaq färgbelagd plåt
Garantiåtagande för användning av Prelaq i Europa 

Sida 1/4

Denna garanti gäller som tillägg till SSAB:s åtagande enligt 
vid leveranstillfället gällande allmänna leveransbestämmelser, 
ALBIF. Om skiljaktigheter finns, är detta dokument gällande.
 Garantin gäller kulörbeständighet, färgavflagning och 
genomrostning för produkter och applikationer enligt tabell 1 
och gäller plåt i standardkulör enligt kulörkartor.
 Garantin gäller med angivna tider för respektive produkt och 
korrosivitetskategori enligt tabell 1.
 Enligt dessa villkor garanterar SSAB att färgskiktet inte 
flagar eller på annat sätt sönderfaller och inte heller visar onor-
mal kulörförändring samt att plåten inte får genomrostning 
som ger läckage under garantitiden. 
Garantitiden räknas från datum av leveransen till byggplatsen 
eller 18 månader från tillverkning beroende på vad som inträf-
far först.

Villkor för Garantin
Skada på färgskikt ska uppgå till mer än 5 % av enskild tak- 
eller väggyta för att garantin ska kunna åberopas. Garantin 
gäller inte baksidans skyddslack, genomrostning kommande 
från skyddslackad baksida eller ytor med bättringsfärg. Kant-
korrosion vid oskyddade klippkanter är en naturlig process för 
komponenter i varmförzinkad plåt exponerad i utomhusmiljö 
och är i normala fall inte en befogad reklamationsorsak.
 Garantin gäller inte användning i särskilt korrosiv eller ag-
gressiv miljö, inte heller för plåt i konstant kontakt med vatten 
eller där korrosiva kemikalier, korrosiv rök, kondens och aska, 
cementdamm eller där djurspillning kan påverka ytan. 

a. GEnErElla förbEhåll

Garantin gäller inte om:
A Lutning på tak eller annan yta är mindre än 1:16 (3,6°) och  
 vatten inte kan avrinna fritt från alla ytor.

B Plåten och dess beläggning skadats kemiskt eller mekaniskt. 

C Bearbetningsskador som förorsakar genombrutet färgskikt  
 inte åtgärdats genom bättringsmålning av entreprenören  
 eller husägaren.

D Den färdiga produkten inte tillverkats enligt villkor i gäll- 
 ande datablad. Databladen finns publicerade på SSAB:s  
 websida.

E Den färdiga produkten har skador orsakade av tillverknings- 
 processen hos tillverkaren. 

F Plåten inte lagras torrt eller används eller lagras i kontakt  
 med eller i närheten av korrosiva material.

G Plåten utsatts för kontakt med koppar eller vätskeutström- 
 ning från kopparrör. 

H Ansamlingar av smuts eller andra avlagringar och områden i  
 regnskugga inte har rengjorts årligen på ett fackmanna-   
 mässigt sätt. 

I Årlig besiktning och underhåll inte utförts på ett fackmanna- 
 mässigt sätt i enlighet med SSAB:s gällande rekommenda-  
 tioner i broschyren ”Besiktning och underhåll – SE838”.

J Kontakt med ohärdad betong eller puts, vått trä och jord  
 inte har undvikits.

K Reklamationen inte skett skriftligt till SSAB inom sex     
 månader efter att skadan upptäckts eller borde upptäckas.

b. tillkommandE förbEhåll för bandtäckninG  
 mEd PrElaq PlX och PrElaq fa

Garantin gäller inte om:
L Falstätningsmedel har skadat plåtytan.

c. tillkommandE förbEhåll för takaVVattninG  
 mEd PrElaq rWS

Garantin gäller inte om:
M Hängrännans lutning är mindre än 2,5 mm/m.

d. tillkommandE förbEhåll för öVriGa ProduktEr  
 i PrElaq för tak och VäGG

Garantin gäller inte om:
N Olämpliga fästelement och tätningsmedel för gällande  
 korrosivitetsklass används.
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ErSättninGSrEGlEr
Om berättigade anspråk enligt denna garanti föreligger, åtar 
sig SSAB att efter eget val antingen svara för kostnaderna, helt 
eller delvis, beroende på plåtens ålder, för ommålning av defekt 
plåt eller fritt köparen leverera ny plåt, som ersättning för de-
fekt. Vid genomrostade plåtar som ger läckage, ersätts skadade 
plåtar. Åtgärden ska vara den mest praktiska i kombination 
med att kostnaden skall vara rimlig. Kostnadsansvaret enligt 
garantin är begränsat till ursprungligt fakturavärde av 
reklamerad plåtleverans. 
 Om inte annat anges ansvarar SSAB i intet fall för direkta 
eller indirekta förluster på grund av sådana skador som avses 
med denna garanti. Motsvarande beläggningsgaranti eller om-
målning av plåtar gäller återstoden av ursprunglig garantitid.

Ersättningens storlek tar hänsyn till att plåten fyllt sin funktion 
under ett antal år och till den återstående livslängden. 
 Förutsättning för garantibehandling är att plåtmaterialet kan 
identifieras med ordernummer och fakturakopia eller att annan 
inköpshandling för plåtmaterialet kan uppvisas. 
Svensk lag skall tillämpas för denna garanti enligt punkterna 
25 och 26 i ALBIF 2000.

www.ssab.com

Garantitid för färGEn
Färgens nedbrytning beror av flera faktorer.  Den viktigaste 
är den strålande solen.  Solinstrålningen varierar beroende på 
var i Europa man befinner sig. Värme och UV-strålningen ökar 
generellt när man kommer längre mot söder och öster.  Vår ga-
ranti tar hänsyn till det, och är uppdelad i två zoner med olika 
garanttider enligt kartan.  Eftersom UV-instrålning också ökar 
med höjden över havet kommer alla byggnader belägna mer än 
900 meter över havet att räkas till zon2.
 Förväntad livstid hos färgen är också beroende på plåtens 
användningsområde. Till exempel är ett tak mer utsatt för 
solinstrålning än en vägg. På liknande sätt är blir en plåt som 
ligger direkt mot ett isolerande underlag varmare än en profile-
rad plåt där värmen kan ventileras bort av luften. 
 Generellt gäller garantin endast om färgsystemet används till 
de av oss rekommenderade applikationer.

Garantitid för GEnomroStninG
Garantitiden för genomrostning av plåten är 30 år.
 Speciellt i kustnära områden med hög salthalt finns riskom-
råden där man kan befara en ökad korrosionshastighet. Högre 
risk för korrosion kan också finnas lokalt i inlandet. Det kan 
till exempel gälla närhet till vikar med havsvatten som tränger 
långt in i landet. Ett annat exempel är vägar som saltas regel-
bundet vintertid. Utsläpp av svavel från eldning av svavelhaltig 
olja är idag mycket ovanligt, men om det förekommer är det en 
mycket aggressiv källa till korrosiv atmosfär.
 Om förhöjd risk för korrosion kan befaras åligger det 
fastighetsägaren att ha särskild uppsikt. Regelbunden tvättning 
med färskvatten ska göras av de områden på plåten där inte 
regnvattnet kommer åt att göra rent.
 Den här garantin gäller inte om plåten används i områ-
den som betecknas som korrosionskategori C5 enligt EN 
10169:2010.
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tabEll1: rEkommEndEradE färGSyStEm för olika aPPlikationEr

applikation Väggar tak isolerad tak regnavvattning

Polyester standard X X – –

Matt polyester X X – –

X-Matt X X – –

Prelaq Nova X X X –

GreenCoat – – X –

PVDF X X X –

Prelaq RWS – – – X

färgsystem Zone 1 Zone 2

Polyester standard 10 5

Matt polyester 15 5

X-Matt 15 10

Prelaq Nova 15 10

GreenCoat 20 10

PVDF 30 25

Prelaq RWS 15 10

tabEll2: EuroPEiSk Garanti för färGSyStEm
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SSAB EMEA AB 
SE-781 84 Borlänge 
Sweden

Tel +46 243 700 00 
Fax +46 243 720 00

prelaqinfo@ssab.com 


