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Inklusive TJB fotplåt och takfotsbeslag av modell 2 och 3. 

30 års teknisk produktgaranti och 20 års estetisk färggaranti. 

Garantin gäller för TJB Takavattningssystem eller enstaka ingående detaljer som 
monteras i miljö motsvarande korrosivitetsklass högst C3 (normal miljö). 

På takavvattning gällande genomrostning, färgavflagning, onormal kulörförändring och  
hållfasthet (enl, EN612/1462). TJB garanterar att materialet inte påverkas täthetsmässigt av 
genomrostning inom garantitiden samt vidare att färgskiktet inte flagnar eller visar onormal 
kulörförändring. Med onormal kulörförändring menas  >8 delta E₂-enheter inom 5 år, > 16  
enheter inom 10 år samt  >20 delta E₂-enheter inom garantitidens totala omfattning. För  
miljöer inom korrosivitetsklass C4 gäller garantitid begränsad till 15 år tekniskt och estetiskt.  

 

Montaget ska vara fackmannamässigt utfört vilket bland annat innebär; 

Att rännans fall mäts till minst 2,5 mm/meter. 
Att montaget görs med rätt typ av fästelement och tätningsmedel samt att metallspån från 
kapning och klippning noggrant avlägsnas i samband med montaget. 
Att uppkomna repor i ytskiktet bättringsmålas med lämplig färg. 
Att av olika anledning skadade detaljer ersätts med nya under arbetets gång. 

 

Garantin gäller inte: 

• Vid skador på ytskikt eller deformation som uppkommit efter initial besiktning enligt 
EN612/EN1462. 

• Om hinder kvarstår för fri vattenavrinning. 

• Om plåten ställs i nära kontakt med koppar/bly. 

• Om systemet monteras i särskilt aggressiv miljö, ex salt, syra, aska, cement, djurspillning 
etc. (korrosivitetsklass C 5 eller högre enligt SS-EN ISO 9223 och SS-EN ISO 12944-2). 

• Om läckage och skador uppstår p.g.a. felaktigt montage ex frys och is/snöras skador. 

Rännorna skall årligen kontrolleras/rengöras från löv och annat material som kan hindra  
vattnets väg från taket till utkast eller markavlopp (efter avlövning på hösten för att undvika 
frysskador). 

 

Skötselråd: 

Normalt krävs ingen särskild rengöring utöver årlig invändig kontroll/rengöring. 
Vanliga föroreningar tvättas enkelt bort med vanligt handdiskvatten och mjuk borste (skrapa 
aldrig bort ex fågelspillning). 
I samband med fasadrengöring; kontrollera att fasadrengöringsmedlet inte påverkar plåtens 
ytskikt (följ noga tillverkarens dosering). 
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Korrosivitetsklasser enligt SS-EN ISO 12944-2:2017 

 

Korrosivitetsklass C3.  Utomhus miljöns korrosivitet är måttlig.   
Exempel: Atmosfärer med viss mängd salt eller måttliga mängder luftföroreningar. Stads-
områden och lätt industrialiserade områden. Områden med visst inflytande från kusten.  

Korrosivitetsklass C4.  Utomhus miljöns korrosivitet är stor. 
Exempel: Atmosfärer med måttlig mängd salt eller påtagliga mängder luftföroreningar.  
Industri och kustområden.   

Korrosivitetsklass C5.  Utomhus miljöns korrosivitet är mycket stor.   
Exempel: Industriella områden med hög luftfuktighet och aggressiv atmosfär. Kustområden 
med stor mängd salt i luften.   

Korrosivitetsklass CX. Utomhus miljöns korrosivitet är extrem.   
Exempel: Industriella områden med extrem luftfuktighet och aggressiv, subtropisk eller tropisk 
atmosfär. Offshoreområden med stor mängd salt i luften.    

  

Garantiskadeanmälan görs bäst via e-mail till: 

TJB Försäljning AB e-post:  info@tjb.se 

Ange kontaktuppgifter och bifoga fakturakopia eller annan handling som styrker inköpsdatum 
samt gärna bilder från fastigheten som visar skadans omfattning. Vi förbehåller oss rätten att 
besiktiga uppkommen skada innan reglering kan ske. 

Vid godkänd reklamation åtar sig TJB att antingen svara för kostnader gällande ommålning 
eller att ersätta reklamerat material med nytt till köparen fritt levererat. Genomrostat  
material som kan leda till läckage ersätts alltid med nytt material.  

Garanti reglerat material omfattas endast av ursprunglig garantitid. 


