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J. van Walraven Holding B.V. zaświadcza, że wszystkie 
metalowe produkty i części wchodzące w skład

BIS UltraProtect® 1000  
system 

są objętę

gwarancją 1000 godzin  
w teście mgły solnej

Gwarancja

Niniejsza gwarancja obejmuje jakość wszystkich systemów zbudowanych  
z produktów BIS UltraProtect® 1000. Z zastrzeżeniem warunków ujętych  
w niniejszym dokumencie, gwarancja obejmuje strukturalną integralność  
(np. brak perforacji i przebić  wynikających z korozji) dowolnego z  
zamontowanych produktów BIS UltraProtect® 1000. 
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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
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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
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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

1. Zakres gwarancji
1.1   Test 1000 godzin w mgle solnej potwierdza odporność 

produktów w pokryciu BIS UltraProtect® 1000 zgodnie z 
ISO 9227 przez co najmniej 1000 godzin.  

1.2  W ramach niniejszej gwarancji, odpowiedzialność 
Walraven BV pozostaje ograniczona, według uznania 
Walraven BV, do porycia kosztów naprawy wadliwych 
części lub produktów. Zamienne produkty muszą być 
produktami BIS UltraProtect® 1000 tego samego typu i 
o tych samych właściwościach technicznych co orygi-
nalne lub produktami podobnymi. 

1.3  W żadnych okolicznościach Walraven BV nie będzie 
odpowiadać za poniesienie kosztów pracy lub innych 
kosztów powstałych w wyniku wadliwości produktów 
lub za naprawę pośrednich lub bezpośrednich uszko-
dzeń nią spowodowanych.

1.4  Wszelkie roszczenia gwarancyjne będą jak najszyb-
ciej po wystąpieniu uszkodzenia wysyłane w formie 
pisemnej do Walraven BV, której umożliwi się zbadanie 
elementów uważanych za wadliwe. Klient w swoim 
roszczeniu szczegółowo określi uznane za niezgodne 
produkty, w tym poda dane dostawcy, numer zamówie-
nia, numer faktury, data dostarczenia i datę montażu.

1.5  Klient dołoży wszelkich starań w kwestii ułatwienia 
przebadania produktów przez Walraven BV i ogranicze-
nia kosztów ich ponownego montażu.

1.6  Niniejsza gwarancja przysługuje tylko i wyłącznie 
Klientowi Walraven BV. 

1.7  Ustala się, że niniejsza gwarancja nie będzie miała 
zastosowania w przypadku uszkodzenia produktów 
podczas transportu, w wyniku niewłaściwego montażu 
lub z powodu niewystarczającej konserwacji.

1.8  W stosunku do niniejszej gwarancji obowiązują przepisy 
prawa obowiązującego w Holandii. Wszelkie spory będą 
rozstrzygane przed sądem holenderskim. Za auten-
tyczną wersję niniejszego tekstu będzie uznawana tylko 
wersja angielska.

2. Warunki stosowania 
  Gwarancję 1000 godzin w mgle solnej stosuje się do 

wszystkich systemów zbudowanych z produktów  
BIS UltraProtect® 1000:

2.1  Znajdujących się w zewnętrznych lokalizacjach o 
zwyczajnej kategorii korozyjności atmosfery (C1 ... C4 
zgodnie z normą ISO 12944-2), czyli, innymi słowy, z 
wyłączeniem znajdujących się na mocno zanieczyszczo-
nych obszarach lub obszarach w odległości mniejszej 
niż 2 km od ulicy nadbrzeżnej i/lub stale spryskiwanych 
słodką lub słoną wodą (kategoria korozyjności C5-I i 
C5- zgodnie z normą ISO 12944-2). 

2.2  Wystawionych na działanie umiarkowanych emisji 
korozji, innymi słowy z wyłączeniem wystawionych 
na działanie opadu radioaktywnego pochodzącego z 
dowolnych korozyjnych produktów chemicznych, dymu 
lub deszczu zawierającego węgiel, osadu lub cząsteczek 
metali ciężkich, takich jak żelazo lub miedź, produktów 
alkalicznych, takich jak popiół, pył cementowy lub 
zwierzęce ekskrementy. 

2.3   Należy się upewnić, że procesy czyszczenia i  
detergenty do tego użyte nie uszkadzają powłoki  
BIS UltraProtect® 1000. 

2.4  Aspekt wizualny ciętych krawędzi i przebarwień pro-
duktów systemu BIS UltraProtect® 1000 spowodowa-
nych spływaniem z obciętych krawędzi lub przyległych 
części (wykonanych z dowolnego materiału) nie jest 
objęty tą gwarancją. 

2.5  Niniejsza gwarancja na działanie antykorozyjne nie ma 
zastosowania dla obszarów o wysokiej abrazji (stref 
pustynnych z silnymi wiatrami i abrazją piaskową). 

2.6  Systemy zbudowane z produktów BIS UltraProtect®  
1000 będą corocznie badanie przez Klienta lub jego 
uprawnionego przedstawiciela. Będą również regularnie 
czyszczone, a wszystkie zidentyfikowane uszkodzenia 
będą naprawiane (np. rysy, wgniecenia).  

2.7  Można uzgodnić w chwili zapytania i nakazać, aby 
zostały podjęte specjalne środki ostrożności dotyczące 
inspekcji i konserwacji:

 ■   Wszystkie części systemu będą corocznie badane, a 
wszelkie zidentyfikowane uszkodzenia naprawiane 
(rysy, wgniecenia, wybrzuszenia itp.)

 ■   Zostanie przeprowadzona coroczna konserwacja 
całej instalacji w celu usunięcia brudu, liści i pozo-
stałych odpadków, które mogą utrudnić swobodny 
odpływ wody oraz dodatkowe płukanie systemu. 

 ■   W przypadku wystąpienia z roszczeniem należy 
przedstawić dowód na przeprowadzenie takiej 
kontroli i konserwacji. 

3. Zasady montażu 
  W celu zapewnienia obowiązywania gwarancji 

podczas montażu należy przestrzegać następujących 
zasad.

3.1  System składa sie wyłącznie z produktów  
BIS UltraProtect® 1000. Elementy systemu nie wchodzą 
w kontakt (nie stykają się) z innymi. 

3.2  System zostanie zaprojektowany w sposób uniemożli-
wiający zaleganie wody lub odpadów (organicznych lub 
nieorganicznych) na produktach, w tym bezpośrednio 
na mocowaniach i pod punktami zachodzenia na siebie 
profili. 

3.3  Każdy element systemu powienien być zamontowany 
pod kątem co najmniej 2 stopni. 

3.4  Elementy nie będą zawierały metalowych lub ołowia-
nych części bezpośrednio stykających się z produktami 
BIS UltraProtect® 1000 lub materiałów odpowiedzial-
nych za powstanie korozyjnego wycieku na produkty 
BIS UltraProtect® 1000. Zostanie im nadany odpowiedni 
kształt zapobiegający występowaniu miejscowych 
wgnieceń produktów BIS UltraProtect® 1000, mogących 
uniemożliwiać swobodny odpływ deszczówki. 

3.5  Produkty BIS UltraProtect® 1000, które podczas trans-
portu, składowania lub montażu uległy uszkodzeniu 
pochodzenia mechanicznego lub chemicznego, nie będą 
używane. Produkty BIS UltraProtect® 1000, które uległy 
uszkodzeniu po montażu, będą wymienione przed 
ukończeniem prac budowlanych.  

3.6  Należy unikać styczności z mokrymi materiałami izola-
cyjnymi, impregnowanym drewnem i innymi produk-
tami korozyjnymi. 

3.7  Po montażu należy usunąć wszystkie urządzenia, 
odpadki i inne elementy. Należy usunąć wszystkie 
wykonane ołówkiem, długopisami lub w inny sposób 
oznaczenia. Produkty BIS UltraProtect® 1000 będą 
corocznie kontrolowane przez Klienta lub jego upraw-
nionego przedstawiciela. Należy je regularnie czyścić 
i naprawiać wszelkie niezidentyfikowane uszkodzenia 
(rysy, wgniecenia itp.) 

Warunki gwarancji
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