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A J. van Walraven Holding B.V. tanúsítja, hogy

a BIS UltraProtect® 1000  
rendszerbe

tartozó összes fém alkatrész és termék rendelkezik

az 1000 órás sópermet  
teszt jótállással

Jótállás

Ez a jótállás minden olyan szerkezetre érvényes, amely a BIS UltraProtect® 1000 
rendszerbe tartozó termékekből lett megépítve. Továbbá e jótállás lefedi a  
felhasznált BIS UltraProtect® 1000 termékeinek szerkezeti sértetlenségét (pl. nem 
lyukad át, nem törik el korrózió következtében) az e dokumentumban található 
feltételek teljesülése esetén.
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1. A jótállás hatálya
1.1   Az 1000 órás sópermet teszt a BIS UltraProtect® 

1000 termékeinek ellenállóságát mutatja az  
ISO 9227 szerint elvégzettel sópermet teszttel 
szemben legalább 1000 óráig. 

1.2  E jótállás alapján, a Walraven BV felelőssége 
jelentősen korlátozott, a Walraven BV választása 
alapján, a hibás alkatrész vagy termék javítási 
költségéig. A helyettesítő termék szintén a  
BIS UltraProtect® 1000 rendszerbe tartozó termék 
kell, hogy legyen, valamint típusában és specifiká-
ciójában meg kell egyeznie az eredeti termékkel.

1.3  A Walraven BV semmilyen körülmények között 
nem felelős a hibás termék okozta munka-, vagy 
egyéb költségekért, illetve a hibás termék okozta 
direkt, illetve indirekt károk helyreállításáért.

1.4  Minden kárigényt írásos formában kell megküldeni 
a Walraven BV részére a lehető leggyorsabban, 
illetve lehetővé kell tenni a Walraven BV számára 
a hibásnak vélt termék bevizsgálását. Az ügyfélnek 
a kárigényben fel kell tüntetnie a hibásnak vélt 
termék pontos beazonosíthatóságát, beleértve 
a beszállító nevét, a rendelés számát, a számla 
számát, a szállítás dátumát és a szerelés dátumát.

1.5  Az ügyfél köteles mindent megtenni annak elő-
segítése érdekében, hogy a Walraven BV be tudja 
vizsgálni a termékeket és korlátozni tudja az épület 
helyreállítási költségeit.

1.6  Ez a jótállás a Walraven BV ügyfeleinek és egyéni 
ügyfeleknek is megadható. 

1.7  A jótállás nem érvényes szállítás, nem megfelelő 
szerelés vagy elégtelen karbantartás okozta kár 
esetén.

1.8  Ezen jótállás Hollandia törvényei alapján készült. 
Minden vitás esetet holland törvényszék elé kell 
vinni. Kizárólag e szöveg angol nyelvű változata 
tekintendő mérvadónak.

2. Alkalmazási feltételek
 Az 1000 órás sópermet jótállás minden olyan 
szerkezetre érvényes, mely a BIS UltraProtect® 
1000 termékeiből épült:

2.1  Kültéri elhelyezkedés, normális atmoszférikus kor-
róziós kategória (C1 … C4 az ISO 12944-2 szerint), 
más szóval, kizárva a magas légszennyezettségű 
területeket, vagy olyan területeket, amelyek 2 km-
nél közelebb helyezkednek el a tengerparthoz és/
vagy állandó vízpermetnek vagy sós vízpermetnek 
vannak kitéve (korróziós kategória C5-I és C5-M az 
ISO 12944-2 szerint).

2.2  Közepesen korrozív körülménynek kitéve, más szó-
val kizárva minden olyan korrozív kémiai terméket, 
levegőt, füstöt, esővizet, ami nyomokban szenet, 
ként vagy fémrészecskéket (pl. vas vagy réz), savat 
vagy lúgos anyagokat (pl. hamu, cementpor vagy 
állati ürülék) tartalmaznak.

2.3   Meg kell bizonyosodni róla, hogy az alkalmazandó 
tisztítási folyamatok és tisztítószerek nem károsít-
ják a BIS UltraProtect® 1000 termékek bevonatát.

2.4  A BIS UltraProtect® 1000 termékek vágott szé-
leinek vizuális megjelenésére és elszíneződésére 
(bármilyen anyag hatására) nem vonatkozik ez a 
jótállás.

2.5  Ez a jótállás nem érvényes magasfokú kopást  
előidéző környezetre (sivatagos területek erős 
széllel és koptató hatású homokkal).

2.6  A BIS UltraProtect® 1000 termékekből épített 
szerkezeteket az ügyfélnek vagy egy meghatalma-
zottjának évente ellenőriznie kell. Rendszeresen 
kell tisztítani és bármilyen sérülés észlelése esetén 
javítás szükséges (karcolás, horpadás, stb.). 

2.7  Már az ajánlatadás és megrendelés során meg 
lehet egyezni arról, hogy elővigyázatossági  
szempontból, speciális vizsgálati és karbantartási 
óvintézkedéseket kell végrehajtani:

■  A rendszer minden elemét évente ellenőrizni 
kell és bármely sérülést ki kell javítani (karcolás, 
horpadás, kidudorodás, stb.).

■  Karbantartás szempontjából szükséges évente a 
teljes szerkezetet megtisztítani a lerakódott szeny-
nyeződésektől, falevelektől és egyéb törmelékektől, 
amelyek meggátolhatják a víz elfolyását, és egy 
további mosást szükséges végrehajtani. Meg kell 
bizonyosodni róla, hogy az alkalmazandó tisztítási 
folyamatok és a tisztítószerek nem károsítják a BIS 
UltraProtect® 1000 termékek bevonatát.

■  Kárigény esetén bizonyíték szükséges az ellenőrzés-
ről és a karbantartásról.

3. Szerelési szabályok
 A jótállás érvényessége érdekében a következő 
szabályokat kell betartani a szerelés során.

3.1  A szerkezet kizárólag BIS UltraProtect® 1000 ter-
mékekből áll. A rendszer elemei nem érintkeznek 
más elemekkel.

3.2  A szerkezetet úgy kell megtervezni, hogy ne legyen 
pangó víz vagy hulladék (szerves vagy szervetlen) a 
termékek felületén vagy a termékekben, beleértve 
a rögzítési pontokat és a profil alatti peremeket.

3.3  A rendszer minden elemét legalább 2°-os lejtéssel 
kell elhelyezni.

3.4  A BIS UltraProtect® 1000 termékekkel érintkező 
elemek nem tartalmazhatnak rezet vagy ólmot 
vagy egyéb olyan anyagot, mely korrozív hatással  
van a BIS UltraProtect® 1000 termékekre. Megfelelő 
kialakítással kell rendelkezniük, hogy ne gátolják az 
esővíz szabad elfolyását a BIS UltraProtect® 1000 
termékekről.

3.5  Azon BIS UltraProtect® 1000 termékek, melyek 
mechanikai vagy kémiai hatás következtében 
megsérültek szállítás, tárolás vagy összeszerelés 
során, nem használandók. Az összeszerelés után 
megsérült BIS UltraProtect® 1000 termékeket ki 
kell cserélni még a szerelési munkálatok vége előtt.

3.6  Mindennemű érintkezés nedves szigetelőanyagok-
kal, impregnált fával és egyéb korrozív termékekkel 
kerülendő.

3.7  Szerelés után minden szerszámot, törmeléket 
és mindenféle eszközt el kell távolítani. Az ács-
ceruzával vagy jelölőtollal készült jelöléseket és 
minden más típusú jelölést is el kell távolítani. A 
BIS UltraProtect® 1000 termékeket az ügyfélnek 
vagy egy meghatalmazottjának évente ellenőriznie 
kell. Rendszeresen kell tisztítani őket és bármilyen 
sérülés (karcolások, horpadások, stb.) észrevétele 
esetén javítás szükséges .

Felhasználási feltételek
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Walraven Nordic AB
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Sverige
Tel. +46 (0)40 36 54 20

Danmark
Tel. +45 46 37 05 10

Suomi, Norge & Ísland
Tel. +45 46 37 05 10

Nordic

Walraven Nordic AB
info.dk@walraven.com

Sverige
Tel. +46 (0)40 36 54 20

Danmark
Tel. +45 46 37 05 10

Suomi, Norge & Ísland
Tel. +45 46 37 05 10

United Kingdom
Ireland

Walraven Ltd.
Tel. +44 (0)1295 75 34 00
sales.uk@walraven.com

United States of America
Canada

Walraven, Inc.
Toll free +1 800 610 5056
Phone +1 248 374 3100
info.us@walraven.com
HU +36 1 920 2458 RO +40 740 155 586

Nordic

Walraven Nordic AB
info.dk@walraven.com

Sverige
Tel. +46 (0)40 36 54 20

Danmark
Tel. +45 46 37 05 10

Suomi, Norge & Ísland
Tel. +45 46 37 05 10

NL

DE
FR

ES

BE

Nederland
Scandinavia - Suomi

Walraven B.V.
Tel. +31 (0)297 23 30 00
info.nl@walraven.com
Deutschland
Österreich - Schweiz - Italia - South East Europe

Walraven GmbH
Tel. +49 (0)921 75 60 0
info.de@walraven.com

France

Walraven France EURL
Tél. +33 (0)4 76 04 10 70
info.fr@walraven.com

España
Portugal - Latin America - Maghreb

Walraven Iberia
Ctra. Sentmenat 47 – 49 
08213 - Polinyà
Barcelona (ES)
Tel. +34 93 721 33 75
Fax +34 93 721 30 57
info.es@walraven.com

België / Belgique
Luxemburg / Grand-Duché de Luxembourg

Walraven BVBA
Tel. +32 (0)16 82 20 40
info.be@walraven.com

PL

RU
UA

CN

CZ / SK

Polska
Lietuva - Latvija - Eesti

Walraven Sp. z o.o.
Tel. +48 (0)12 684 00 95
info.pl@walraven.com
Россия

ООО Вальравен | Walraven LLC
Тел. +7 (495) 664 35 08
info.ru@walraven.com

Україна

ТОВ Вальравен
Тел./факс +380 44 351 27 47
info.ua@walraven.com
www.walraven.com

China

Walraven Shanghai
Installation Systems Co., Ltd.
Tel. +86 21 5176 0268
info.cn@walraven.com

Česká republika
Slovenská republika

Walraven s.r.o.
Tel. +420 326 724 009
vyroba.cz@walraven.com
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Other countries

Walraven International
P.O. Box 15
3640 AA Mijdrecht (NL)
Tel. +31 (0)297 23 30 00

31 (0)297 23 30       + 00
export@walraven.com


