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GARANTIÅTAGANDE  

FÖR INFÄSTNINGSTEKNIK/METOD. 
GÄLLER SYNLIGT EXPONERAD INFÄSTNINGSTEKNIK PÅ YTSKIKT AV FÖRSTÄRKT BITUMEN. 

                   
OBJEKT NR: ADRESS: 

FASTIGHETSBETECKNING: INKÖPSSTÄLLE (VERIFIERAS). 

MONTERING SLUTFÖRD AV (FÖRETAG): DATUM/SIGNATUR: 

 

GARANTI MOT FUKTINTRÄNGNING. 
Garanti gäller för montagemetod med synligt* monterad infästningsplatta 613820 mot underlägg 192620. 
*Med synligt montage menas att infästningen inte övertäcks/döljs av tätskikt som skydd mot fuktinträngning i träkonstruktionen. 

• Garantin gäller under motsvarande samma tid som återstår för det befintliga tätskiktets garanti eller motsvarande tid för         
annan tecknad tätskiktsgaranti, i samband med tidpunkt då takläggare/entreprenör utfört täckningsarbetet.  

• Garantin gäller under max 15 år från datum för slutförd montering av infästningen, alternativt räknas inköpsdatum som start                       
för garantiåtagandet. 

• Garantin ersätter kostnader för fuktskador som uppkommit på grund av brister i nämnda infästningsteknik.  

• Ansvarsutfästelsen är knuten till fastigheten och påverkas inte av ägarbyte. 

 

VILLKOR FÖR GARANTI. 

Garantin gäller för ny infästningsteknik som levererats via återförsäljare eller direkt till slutkund. 

Garantin gäller vidare under förutsättning att: 
a) Produktkombinationen monterats i enlighet med gällande anvisning och instruktioner. 
b) Enbart av TJB levererade fästelement med tätningsbricka används. 
c) Montaget inte belastats utöver angivna värden i separat prestandadeklaration för infästningen av solpaneler. 
d) Montaget har utförts på bitumenbaserat tätskikt med vattentäthet angiven som tät under väsentliga egenskaper.   
e) Underlag för ytskikt består av trämaterial motsvarande råspont G4-3 ≥22mm eller plywood K20/70 ≥18mm. 
f) Monterad utrustning på infästningstekniken utförts enligt respektive tillverkares anvisning för motsvarande infästningstyp. 

Garantin gäller inte om: 
g) Aktuell infästningsteknik har demonterats innan skadedokumentation upprättats och bekräftats vara fullständig. 
h) Infästningen är flyttad eller har varit demonterad och är återmonterad. 
i) Om modifiering genom bearbetning med skärande verktyg gjorts på infästningsplatta eller underlägg. 

 

ERSÄTTNINGSREGLER.  

Om berättigade anspråk enligt denna garanti framställs, åtar sig TJB försäljning AB att ersätta kostnader för: 

• Reparationsarbete inklusive kostnad för det material som berör hela skadans omfattning på yttertak och dess 
bärande konstruktion. 

• Tätskikt inklusive montering av motsvarande ursprunglig kvalitet på den del av taket som anses nödvändigt för att 
återställa det reparerade området. 

• Likvärdig infästnings teknik som återställs till fortsatt likvärdig funktion. 
Garantiåtagandet exkluderar alla kostnader kring sådan utrustning som är permanent eller tillfälligt fastmonterad i 
garantiberättigad del av montaget. TJB förbehåller sig vidare rätten att fritt välja entreprenör/anbudsgivare.  
 

SKADEANMÄLAN. 
Skadeanmälan görs via e-post till TJB försäljning AB, ange kontaktuppgifter och bifoga handlingar som styrker färdigställandedatum och 
inköpsställe, bifoga om möjligt även bilder och annan dokumentation som påvisar fuktskadans omfattning. 

 
 
 
TJB Försäljning AB 
Elisgatan 10 
53431 VARA 
Telefon 0512-199 59 | E-post info@tjb.se                                          
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