Garantie
J. van Walraven Holding B.V. verklaart dat
alle metalen producten en onderdelen in het

BIS UltraProtect® 1000 systeem
onderhevig zijn aan een

1000 uur zoutsproeitest garantie
Deze garantie is van toepassing op de kwaliteit van alle systemen
die opgebouwd zijn met BIS UltraProtect® 1000 producten.
Onderhevig aan de voorwaarden in dit document, betreft deze
garantie de structurele betrouwbaarheid (d.w.z. geen perforatie en
scheuren door corrosie) van ieder geïnstalleerd BIS UltraProtect®
1000 product.
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Algemene voorwaarden
(corrosiecategorie C5-I en C5M volgens ISO 12944-2).

1.1 	1000 uur zoutsproeitest geeft een indicatie van de
bestendigheid van BIS UltraProtect® 1000 producten
tegen een zoutsproeitest volgens ISO 9227 voor minimaal
1000 uur.
1.2 W
 alraven BV’s aansprakelijkheid in uitvoering van
de garantie is gelimiteerd, op basis van de keuze van
Walraven BV, tot de kosten van het repareren van de
defecte onderdelen of producten. De vervangende producten moeten BIS UltraProtect® 1000 producten zijn
van hetzelfde type en met dezelfde specificaties als de
originele of vergelijkbare producten.
1.3 W
 alraven BV is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor arbeidskosten of andere kosten die samenhangen met de defecte producten, of voor het repareren
van directe of indirecte schade die veroorzaakt is door de
defecte producten.
1.4 A lle garantieclaims moeten zo snel mogelijk nadat het
defect is opgetreden schriftelijk ingezonden worden naar
Walraven BV, waarbij Walraven toestemming heeft om de
defecte producten te inspecteren. De klant moet in zijn
claim in detail aangeven welke producten er defect lijken
te zijn, inclusief leverancier, ordernummer, factuurnummer, verzenddatum en installatiedatum.
1.5 D
 e klant moet er al het mogelijke aan doen om Walraven
BV de gelegenheid te geven de producten te inspecteren
en herstelkosten te limiteren.
1.6 D
 eze garantie is uitsluitend toegekend aan de klant van
Walraven BV.
1.7 H
 et is afgesproken dat de garantie niet van toepassing
is wanneer het product defect is geraakt door transport,
door een verkeerde installatie of slecht onderhoud.
1.8 D
 eze garantie valt onder de Nederlandse wetgeving.
Een geschil moet worden opgelost voor de Nederlandse
rechtbank. Alleen de Engelse versie van deze tekst kan
authentiek worden geacht.

2. Toepassingsvoorwaarden
	De 1000 uur zoutsproeitest garantie is van toepassing
op alle systemen welke opgebouwd zijn met
BIS UltraProtect ® 1000 producten:
2.1 G
 eplaatst in buitenomgevingen met een normale corrosiecategorie (C1 .... C4 volgens ISO 12944-2), oftewel
exclusief producten die geplaatst zijn in zeer vervuilde
omgevingen, gebieden minder dan 2km van de zee en/of
onder permanente verstuiving van water of zout water
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2.2 B lootgesteld aan gematigd corrosieve uitstoot, oftwel
exclusief de producten die te maken hebben met de
neerslag van corrosieve chemische producten: lucht, rook
or regenwater wat (sporen) bevat van koolstof of sulfaat,
bezinksel of deeltjes van andere metalen zoals ijzer of
koper, zuur of alkalische producten zoals as, cementstof
of dierlijke uitwerpselen.
2.3 E r moet verzekerd worden dat het reiningsproces en de
schoonmaakmiddelen die gebruikt worden om producten
te reinigen de coating van de BIS UltraProtect® 1000
producten niet beschadigen.
2.4 H
 et visuele aspect van de zaagkanten en verkleuring van
de BIS UltraProtect® 1000 producten door afvoermateriaal
van zaagkanten of nabijgeplaatste onderdelen (gemaakt
van willekeurig materiaal) valt niet onder de garantie.
2.5 D
 eze corrosiegarantie is niet geldig voor gebieden met
een hoge schuring (woestijngebieden met sterke wind en
schuring door zand).
2.6 S ystemen die zijn opgebouwd uit BIS UltraProtect® 1000
producten moeten jaarlijks geïnspecteerd worden door de
klant of geautoriseerde vertegenwoordiger. De systemen
moeten regelmatig gereinigd worden en wanneer er
incidentele schade wordt opgemerkt moet dit gerepareerd
worden (krassen, deuken etc.).
2.7 H
 et kan op het moment van aanvraag en bestelling
overeengekomen worden dat er specifieke voorzorgsmaatregelen rondom inspectie en onderhoud genomen
moeten worden:
■ Alle onderdelen van het systeem moeten jaarlijks
geïnspecteerd worden en wanneer er incidentele schade
wordt opgemerkt moet dit gerepareerd worden (krassen,
deuken, uitstulpingen, etc.)
■ E en jaarlijks onderhoud van de complete installatie om te
voorkomen dat er vuil, bladeren of ander afval stagneert
dat de vrije wegloop van water hindert, en een extra
reiniging van het systeem. Er moet verzekerd worden
dat de schoonmaakmiddelen die gebruikt worden om
producten te reinigen de coating van de BIS UltraProtect®
1000 producten niet beschadigen.
Nordic

	Om er zeker van te zijn dat de garantie van toepassing
is moeten de volgende regels in acht worden genomen
tijdens installatie.
3.1 H
 et systeem is opgebouwd met uitsluitend
BIS UltraProtect® 1000 producten. Elementen van het
systeem komen niet met elkaar in contact.
3.2 H
 et systeem moet op dusdanige wijze ontworpen worden
dat er geen water of afval – organisch of anderszins –
stagneert op of in een van de producten, inclusief de
bevestigingen en in- en onder de randen van het profiel.
3.3 A lle elementen van het systeem moeten onder een hoek
van tenminste 2° geplaatst worden.
3.4 E lementen die in direct contact staan met
BIS UltraProtect® 1000 producten mogen geen koper
of lood bevatten, of een ander materiaal wat corrosief afvoermateriaal op de BIS UltraProtect® 1000
kan veroorzaken. De elementen moeten zo worden
vormgegeven dat er geen deuken ontstaan in een van
de BIS UltraProtect® 1000 producten, omdat regenwater
daardoor slecht wegloopt.
3.5 BIS UltraProtect® 1000 producten die blijvende schade
-mechanisch of chemisch- hebben opgelopen tijdens
transport, opslag of installatie mogen niet gebruikt
worden. BIS UltraProtect® 1000 producten met blijvende
schade na installatie moeten vervangen worden voordat
de constructiewerkzaamheden voltooid zijn.
3.6 A lle contact met natte isolatiematerialen, geïmpregneerd
hout en andere corrosieve materialen moet worden
vermeden.
3.7 N
 a installatie moeten alle gereedschappen, afval en
diversen verwijderd worden. Potlood- of penstrepen en
iedere andere vorm van markering moet worden verwijderd. BIS UltraProtect® 1000 producten moeten jaarlijks
geïnspecteerd worden door de klant of een geautoriseerde vertegenwoordiger. Ze moeten regelmatig worden
schoongemaakt en wanneer er incidentele schade wordt
opgemerkt moet deze worden gerepareerd (krassen,
deuken etc).
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