15 års produktgaranti
ICOPAL® Tagpap
Dette produkt er blevet fremstillet i henhold til den kontrol, der er fastsat af et Bureau Veritas Certification godkendt management system, der er i overensstemmelse med ISO 9001:2008.
Bureau Veritas Certification certifikat nummer DK005576-1.
Denne garanti er en speciel Icopal produktgaranti, udstedt af Icopal Danmark a/s, og er således en udvidelse af
de rettigheder, køber opnår i henhold til dansk lovgivning.
A. Garantien omfatter
	Garantien omfatter følgende af Icopal Danmark a/s’ tagdækningsprodukter i 500-serien med typebetegnelserne:
Top 500 P, Mono 550 P, Mono 553 P, Base 511 PG, Base 550 P, Base 512 PG / Energitag,
Base 500 PG, Base 500 PA, Top 500 Kobber, Top 500 Aluminium, Top 500 Aluminium/skifer og Top 507 PC.
B. Garantien dækker
	Garantien dækker alene i tilfælde af vandgennemtrængning, som skyldes fejl ved produktet, og således
ikke vandgennemtrængning, som skyldes fejl ved pålægningen eller fejl i den underliggende konstruktion, jf.
omstående betingelser.
	Garantien dækker vederlagsfri omlevering af de fejlbehæftede produkter og montering på taget med samme
eller tilsvarende produkter i overensstemmelse med omstående betingelser.
C. Garantiperiode
Garantien gælder leverancer, der er leveret og faktureret efter den 1. januar 2000.
Garantien gælder i 15 år fra det tidspunkt, hvor leverancen er faktureret af forhandleren eller den udførende
entreprenør.
D. Vilkår
For garantien gælder omstående betingelser.

OBS: Husk, at sammenhæfte faktura eller kopi af faktura (eller følgeseddel), der angiver
1. Ejendommens beliggenhed.
2. Hvilke af Icopal Danmark a/s’ tagdækningsprodukter, der er anvendt,
med dette garantibevis, og lad det følge husets papirer fra ejer til ejer.

Icopal Danmark a/s

Lyskær 5

Telefon

2730 Herlev

+45 44 88 55 00

icopal.dk

Garantiens betingelser

1. Garantien gælder for køber og enhver efterfølgende ejer af den pågældende ejendom.
2.	En betingelse for garantiens ikrafttræden er, at tagdækningen er udført i henhold til Icopal Danmark a/s’
montageanvisninger, som var gældende på udførelsestidspunktet.
	Garantibevisets indehaver kan ved henvendelse til forhandleren eller til Icopal Danmark a/s få tilsendt
gældende montageanvisninger.
3.	Ved 2-lagsdækninger er garantien betinget af, at begge lag er Icopal Danmark a/s’ tagdækningsprodukter
i 500-serien, jf. forsiden.
Anvendes et produkt i 500 serien sammen med produkter i 400 serien, er det 400 seriens garanti som er gældende for hele løsningen.
4. Garantien dækker ikke utætheder, som ikke kan henføres til produktets kvalitet, men fx skyldes hærværk,
fejlagtig brug eller montering/eftermontering af antenner, skilte, solfangere etc. på taget, mangelfuld 		
vedligeholdelse og renholdelse (se nedenfor), forkert trafik på taget samt skader som følge af fejl i den 		
underliggende konstruktion eller andre uforudsete årsager.
5. Garantien dækker ikke følgeskader, herunder råd og svamp i bygningen og dennes tagkonstruktion eller 		
effekter, der befinder sig i bygningen, ligesom driftstab, avancetab og andre indirekte tab falder uden for 		
garantien.
6.	Garantien kan kun påberåbes ved skriftlig henvendelse til Icopal Danmark a/s som producent og kan således
ikke gøres gældende over for forhandleren. Garantien skal gøres gældende inden rimelig tid efter, at skaden
er konstateret eller burde være konstateret, men inden garantiperiodens udløb med kopi af faktura (eller følge
seddel/ordrebekræftelse), som angiver ejendommens beliggenhed, og som specificerer hvilke af Icopal Danmark a/s’ tagdækningsprodukter i 500-serien, der er benyttet. De pågældende Icopal produkter er mærket i
henhold til vores kvalitetsstyringssystem, således at de entydigt vil kunne identificeres på vores laboratorium.
7. Garantien er betinget af, at Icopal Danmark a/s forestår udskiftningen af fejlbehæftede produkter.
8. Garantien gælder alene produkter anvendt i Danmark, inklusive Grønland og Færøerne.
Herlev, september 2015.

Vedligeholdelse og renholdelse af taget
Driftsvejledning

man enten spule taget eller lade regnen

Tagbrønde og nødafløb skal dog altid holdes

Tagfladen skal min. 1 gang årligt besigtiges, og

fjerne resterne. Spuling med højtryksrenser

frostfrie.

i forbindelse med besigtigelsen skal udføres

frarådes på grund af risikoen for at beskadige

Vedligeholdelsesvejledning

følgende drifts foranstaltninger:

tagdækningen.

Tagdækningen er i princippet vedligehold-

•	Tagbrønde og bladfang renses

Ovenlyskupler bør vaskes med almindelig

elsesfri, men der er alligevel en række detaljer,

•	Fremmedlegemer fjernes fra tagfladen

sæbevand 1 gang årligt for at bevare lys-

som skal vedligeholdes med forebyggende

•	Eventuelt snavs bortfejes.

gennemgangen.

reparationer.

Hvis der har været andre håndværkere på ta-

•	Elastiske fuger ved fugeskinner mv. skal

Ønskes tagets æstetiske udseende bevaret, er
det vigtigt regelmæssigt at rengøre taget. Ofte
er fejning desværre ikke tilstrækkeligt til at
fjerne diverse belægninger. Det kan derfor anbefales at supplere med forebyggende rensninger af taget. Behandlingerne skal gentages
med regelmæssige mellemrum afhængig af
den konkrete beliggenhed. Første gang typisk
2-3 år efter færdiggørelse af tagdækningen.
De fleste midler til for eksempel facaderens
kan anvendes. Når midlet har virket, kan

get, undersøges det, om de har beskadiget tagdækningen eller efterladt skarpe genstande,
som i givet fald fjernes. Hvis der er træer tæt
på bygningen, kan det være nødvendigt at
rense tagbrønde mere end 1 gang årligt.
Sne bør ikke fjernes fra tagfladen, da taget er
dimensioneret til at klare snebelastningen.
Hvis sneen af andre årsager ønskes fjernet,
bør det ske med kost for ikke at beskadige
tagdækningen.

eftergås og om nødvendigt udskiftes hvert
5. år
•	Flangeinddækninger ved hætter, tagnedløb
og lignende skal eftergås med fugemasse
hvert 5. år
•	Potentielle skademuligheder, der observeres under de årlige besigtigelser,
udbedres
•	Ovenlys eftergås for beskadigelser 1 gang
årligt, og eventuelle skader udbedres

