
 

Garanti Pulverlackering 
A-lackering AB garanterar vidhäftning, kulörbeständighet och glansbeständighet av pulverlackerad yta 
enligt pulvertekniska specifikationer, som är definierade i relevanta europeiska standarder avseende 
förbehandling och pulverlackering av aluminium under nedan angiven period från faktureringsdatum: 

 5 år för klass 1 Qualicoat Standard Durable polyester pulver. 
 10 år för Seaside förbehandling i kombination med klass 2 Qualicoat Super Durable polyester 

pulver.  

Villkor för garanti gäller när: 
 Aluminium uppfyller ställda krav i Qualicoat standard.  
 Skador på pulverlackerad yta inte har orsakats vid efterföljande bearbetning. 
 Efterföljande bearbetning har utförts under kvalitetskontrollerade förhållanden. 
 Pulverlackerat material inte har blivit utsatt för onormal hantering eller yttre påverkan under 

transport, hantering eller användande. 
 Pulverlackerat material inte har utsatts för yttre skador under eller efter montering. 
 Defekt som uppstått under brukande överstiger 5% av ytan. 
 Pulverlackerat material inte har utsatts för lösningsmedel, aggressiva föroreningar eller 

kemikalier.  
 Pulverlackerat material kontinuerligt inte har utsatts för högre temperatur än 60°C.  
 Eventuella förändringar på yta dokumenteras och mindre skador repareras. 
 Pulverlackerad yta har rengjorts och underhållits regelbundet, se exempel Powder Coatings: 

Cleaning & Maintenance of surface for industrial use. V 2.7 15.11.2018 (Attachment 1).  
 Pulverlackerat material är placerad >500 meter från kustlinje. 
 Miljöklassificering inte överstiger C3 enligt SS-EN ISO 12944-2:2017. 
 Kund har utfört kvalitetskontroll av levererat material. 

Garanti inkluderar 
Reparation eller återställande av den pulverlackerade ytan när: 

 Glans är lägre än 40% av det levererade glansvärdet. 
 Kulöravvikelse överskrider delta E beskrivet i Qualicoat standard appendix A7. 
 Vidhäftning inte uppfyller Gt 1 enligt SS-EN ISO 2409:2013 upp till 10 år. 

Garanti exkluderar  
 Kostnad för åtkomst, möjliggörande eller andra arbeten som krävs för reparation/utbyte. 
 Kostnad för att lackera eller bearbeta ytor intill det garanterade objektet. 
 Fall där konstruktionslösning har orsakat någon form av korrosion eller skada. 
 Ansvar för förlust till följd av upptäckta fel, indirekt kostnad inklusive materialkostnad och 

anspråk från tredje part. 
 Kostnad som är relaterad till filiformkorrosion. 
 Kostnad som är relaterad till applicering av tejp eller någon form av fog eller tätningsmedel 

Anspråk hanteras enligt kvalitetskriterier i Qualicoat standard. 
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