PontPaint Garantiecertificaat
PontPaint is een kwalitatief hoogwaardige plaat die is opgebouwd
uit zorgvuldig geselecteerde fineren en voorzien van een voorbehandelde paintfilm. De voorbehandeling bestaat uit het aanbrengen van een van een milieuvriendelijke UV primer. De plaat is
ondermeer zeer geschikt voor hoogwaardige geveltoepassingen.
Garantietermijn
De garantie op PontPaint geldt voor een periode van
15 jaar gerekend vanaf het moment van levering.
Indien deze datum niet bekend is geldt de factuurdatum. De garantie wordt alleen verleend als er
voldaan wordt aan de verwerkingsvoorschriften zoals
vermeld in de brochure 'Plaatmateriaal, afwerking
binnen en buiten' van Centrum Hout

Belangrijke montagevoorschriften
-

Voldoende ventilatie van de achterconstructie;
Juiste randbewerking;
Juiste randcoating en afdichting van schroefgaten;
Fijn schuren met korrel 100 of met Scots-Brite.

Opslag
De platen dienen na ontvangst horizontaal te worden
opgeslagen in een droge en goed geventileerde
ruimte, op pallets of op balkjes van gelijkte dikte om
doorbuiging van de platen te voorkomen. De balkjes
dienen recht onder elkaar te liggen en maximaal 1
meter h.o.h uit elkaar.

Garantie vervalt indien:
- er sprake is van normale slijtage of onvoldoende
onderhoud;
- de platen niet behandeld en/of verwerkt zijn volgens
de verwerkingsvoorschriften;
- er sprake is van veronachtzaming van de normen
die gelden voor goed onderhoud van triplex voor
buitentoepassingen;

- er voor verwerking
gebreken zichtbaar zijn;
- de toepassing van de plaat niet
voldoet aan de geldende norm.

Inhoud garantie
Als de PontPaint platen binnen de genoemde periode
delaminatie-verschijnselen vertonen welke constructief
nadelige gevolgen kunnen hebben, dan zal de
garantiegever:
- De betreffende platen kosteloos herleveren;
- De reparatiekosten vergoeden tot een maximum van 3
maal de factuurwaarde van de geleverde platen en tot
een maximum van s 25.000,- per gebeurtenis.
Gevolgschade die voortkomt uit gebreken van PontPaint
valt niet binnen de garantie.

Schademelding
In geval van schade dient PontMeyer, binnen 5
werkdagen, schriftelijk te worden ingelicht met
vermelding van:
- factuurnummer en datum;
- datum van levering;
- datum van constatering van de schade;
- locatie van het betreffende project;
- gespecificeerde begroting van de schade.
Bovendien moet de leverancier in de gelegenheid
gesteld worden ter plaatse de schade vast te stellen.
PontMeyer heeft recht om de betreffende schade elders
te laten onderzoeken.

