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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.

Garantie
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1. Omvang van de garantie
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  Walraven 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 pro-
ducten moeten BIS UltraProtect® 1000 producten zijn 
van hetzelfde type en met dezelfde specificaties als de 
originele of vergelijkbare producten.

1.3  Walraven BV is onder geen enkele omstandigheid aan-
sprakelijk voor arbeidskosten of andere kosten die samen-
hangen met de defecte producten, of voor het repareren 
van directe of indirecte schade die veroorzaakt is door de 
defecte producten.

1.4  Alle 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, factuurnum-
mer, verzenddatum en installatiedatum.

1.5  De 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  Deze garantie is uitsluitend toegekend aan de klant van 
Walraven BV.

1.7  Het 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  Deze 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  Geplaatst in buitenomgevingen met een normale cor-
rosiecategorie (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 

(corrosiecategorie C5-I en C5M volgens ISO 12944-2). 

2.2  Blootgesteld 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   Er 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  Het 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  Deze corrosiegarantie is niet geldig voor gebieden met 
een hoge schuring (woestijngebieden met sterke wind en 
schuring door zand).

2.6  Systemen 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  Het kan op het moment van aanvraag en bestelling 
overeengekomen worden dat er specifieke voorzorgs-
maatregelen 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.)

 ■   Een 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.

 ■   Wanneer er een claim wordt ingediend moet er kunnen 
worden aangetoond dat er inspectie en onderhoud heeft 
plaatsgevonden.

3. Constructie voorwaarden
  Om er zeker van te zijn dat de garantie van toepassing 

is moeten de volgende regels in acht worden genomen 
tijdens installatie.

3.1  Het systeem is opgebouwd met uitsluitend  
BIS UltraProtect® 1000 producten. Elementen van het 
systeem komen niet met elkaar in contact. 

3.2  Het 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  Alle elementen van het systeem moeten onder een hoek 
van tenminste 2° geplaatst worden.

3.4  Elementen die in direct contact staan met  
BIS UltraProtect® 1000 producten mogen geen koper 
of lood bevatten, of een ander materiaal wat cor-
rosief 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  Alle contact met natte isolatiematerialen, geïmpregneerd 
hout en andere corrosieve materialen moet worden 
vermeden. 

3.7  Na installatie moeten alle gereedschappen, afval en 
diversen verwijderd worden. Potlood- of penstrepen en 
iedere andere vorm van markering moet worden verwij-
derd. BIS UltraProtect® 1000 producten moeten jaarlijks 
geïnspecteerd worden door de klant of een geautori-
seerde vertegenwoordiger. Ze moeten regelmatig worden 
schoongemaakt en wanneer er incidentele schade wordt 
opgemerkt moet deze worden gerepareerd (krassen, 
deuken etc).

Algemene voorwaarden
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Nordic

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

Danmark
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Suomi, Norge & Ísland
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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

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
Fax +31 (0)297 23 30 99
export@walraven.com

HU +36 1 920 2458 RO +40 740 155 586


