
Isola Tyvek® 
Supro Grid

Denne garanti er en speciel Isola produktgaranti udstedt af Isola a/s og er således en udvidelse 
af de rettigheder, køber opnår i henhold til dansk lovgivning.

Vilkår
For garantien gælder omstående betingelser.

Garantien omfatter følgende af Isola a/s undertagsprodukter: Isola Tyvek® Supro Grid
Garantien omfatter

Garantien dækker alene i tilfælde af vandgennemtrængning som skyldes fejl ved produktet. 
Vandgennemtrængning som skyldes fejl ved monteringen, fejl i den underliggende konstruk-
tion eller fejl i tagdækningen dækkes således ikke – jvf. omstående betingelser.

Garantien dækker, som erstatning for fejlbehæftede produkter vederlagsfri levering og mon-
tering på taget med tilsvarende produkter – jvf. omstående betingelser.

Garantien dækker

Garantien gælder leverancer, der er leveret og faktureret fra forhandler efter den 13. marts 2013. 
Garantien gælder i 20 år fra det tidspunkt, hvor leverancen er faktureret af forhandleren - dog 
maksimalt 21 år fra produktionsdato.

Garantiperiode

1. Garantien gælder for køber og enhver efterfølgende ejer af den pågældende ejendom.

2. En betingelse for garantiens ikrafttræden er at undertaget er monteret nøje i overens- 
 stemmelse med Isola a/s monteringsvejledning for undertaget som var gældende på  
 udførelsestidspunktet. Herunder at den anviste maksimale eksponeringsperiode på fire  
 måneder i byggefasen er overholdt som angivet i de(t) tekniske datablad( e). Gældende  
 monteringsvejledning fås tilsendt fra forhandleren eller Isola a/s.

3. Det er endvidere en betingelse at tagdækningen er monteret i henhold til leverandørens 
 monteringsvejledninger og at eventuelle skader i tagdækningen omgående repareres.

Garantiens betingelser
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4. Garantien dækker ikke utætheder som ikke kan henføres til produktets kvalitet, men fx  
 skyldes vandalisme eller hærværk, fejlagtig brug eller montering, eftermontering af  
 ovenlys, udluftninger, antenner, solfangere etc. på taget. Garantien dækker heller ikke  
 skader som følge af designfejl i den underliggende konstruktion eller andre uforudsete  
 årsager som skade eller fejl forårsaget af naturbegivenheder ol.

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 udenfor garantien.

6. Garantien kan kun påberåbes skriftelig ved henvendelse til Isola a/s, og kan således ikke  
 gøres gældende ovenfor forhandleren. Garantien skal gøres gældende skriftelig inden  
 for tredive dage efter at skaden er konstateret men inden garantiperiodens udløb med  
 kopi af faktura som specificerer hvilke af Isola a/s undertagsprodukter er benyttet og  
 angiver ejendommens adresse.

7. Garantien er betinget af, at Isola a/s forestår levering og montering af nye produkter og  
 at udgifter til arbejdskraft er baseret på lokal lønsats

8. Garantien gælder alene produkter anvendt i Danmark, eksklusive Grønland og Færøerne.

Adm. direktør

Eidanger, 13. marts 2013
for Isola as
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