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Компанія «J.van Walraven Holding B.V. заявляє, що 
всі металеві вироби і деталі в 

системі BIS UltraProtect® 1000
підлягають гарантії на 

випробування в соляному 
тумані протягом 1000 годин.

Гарантія

Ця гарантія поширюється на якість всіх систем, створених з 
використанням продуктів BIS UItraProtect® 1000. Відповідно 
до умов цього документа ця гарантія покриває цілісність кон-
струкції (тобто не перфорацію і не руйнування через корозію) 
будь-якого з встановлених продуктів BIS UItraProtect® 1000.
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1.  Термін дії гарантії 
1.1  Випробування в соляному тумані протягом 1000 

годин визначає стійкість продуктів BIS UltraProtect® 
1000 відповідно до ISO 9227 не менше 1000 годин.

1.2  Відповідальність Walraven B.V. за виконання даної 
гарантії обмежується тільки на вибір Walraven B.V. 
або ж за вартістю ремонту дефектних деталей або 
продукції. Заміна продукції виконується тільки 
продуктами BIS UltraProtect® 1000 однакового типу 
або ж подібними до оригінальних з однаковими 
характеристиками.

1.3  За жодних обставин Walraven BV не несе відпо-
відальність за витрати на робочу силу або інші 
витрати, понесені через дефектні продукти або у 
зв’язку з усуненням прямих або непрямих збитків, 
викликаних дефектними продуктами.

1.4.  Всі гарантійні претензії повинні надсилатися як 
найшвидше в письмовій формі до Walraven BV, 
у разі якщо виникли пошкодження чи продукти 
вважаються дефектними. Клієнт повинен детально 
описати характер дефекту або пошкодження, 
заявити точну ідентифікацію продуктів, які вва-
жаються дефектними, включаючи постачальника, 
номер замовлення, номер рахунку-фактури, дату 
випуску та дату встановлення.

1.5.  Клієнт повинен зробити все можливе для полег-
шення огляду продуктів для Walraven BV та обме-
жити витрати на відновлення будівлі.

1.6  Ця гарантія надається Клієнту компанією Walraven 
BV і тільки для Клієнта.

1.7.  Домовленість про те, що гарантія не поширюється 
на шкоду, заподіяну продуктам під час транспор-
тування, через некомпетентне встановлення або 
недостатнє технічне обслуговування.

1.8  Ця гарантія регулюється законодавством 
Нідерландів. Будь-який спір повинен бути врегульо-
ваний судом Нідерландів. Тільки англійська версія 
цього тексту має переважну силу.

2.  Умови застосування 
  Гарантія на випробування в соляному тумані протя-

гом 1000 годин поширюється на всі системи, побу-
довані з використанням продуктів BIS UltraProtect® 
1000:

2.1.  Розташованих в інших місцях з нормальною кате-
горією корозійної активності (C1-C4 відповідно до 
ISO 12944-2), іншими словами, виключаючи сильно 
забруднені райони або райони радіусом менше 2 
к від прибережної зони що піддається постійному 
впливу прісної або солоної води (категорія коро-
зійної активності C5-I і C5-IVI відповідно до ISO 
12944-2).

2.2  Інакше кажучи, на ті, що підлягають впливу корозі-
йних хімічних продуктів будь-якого виду, повітря, 
диму або дощової води, що містять вуглець, сірку, 
відкладення або частинки інших металів, таких як 
залізо або мідь, кислотні або лужні  продукти як 
зола, цементний пил або екскременти тварин.

2.3  Слід переконатися, що процеси очищення і миючі 
засоби, що використовуються для очищення, не 
ушкоджують покриття виробів BIS UltraProtect® 
1000.

2.4  Ця гарантія не поширюється на візуальний аспект 
ріжучих країв та знебарвлення продуктів  
BIS UltraProtect® 1000 через вихід з ріжучих країв 
або суміжних частин (виготовлених з будь-якого 
матеріалу).

2.5  Ця гарантія від корозії не дійсна для районів з 
високим рівнем абразиву(пустельні зони з сильним 
вітром і стиранням піску).

2.6  Системи, створені з використанням продуктів  
BIS UltraProtect® 1000, щорічно перевіряються 
Клієнтом або його уповноваженим представником. 
Вони повинні регулярно очищатися, та будь-яке 
випадкове ушкодження повинно бути усунено 
(подряпини, вм’ятини та інше).

2.7  У момент запиту та узгодження може бути прийнято 
рішення про необхідність прийняття спеціальних 
заходів, які стосуються перевірки та техобслугову-
вання: 
 
■   Всі частини системи повинні щорічно перевіря-

тися, і будь-яке випадкове ушкодження повинно 
бути усунено (подряпини, вм’ятини, опуклості 
та інше),

 ■   Щорічне технічне обслуговування всієї установки 
для видалення будь-якого забруднення, листя та 
іншого сміття, яке може перешкоджати вільному 
відтоку води. Також необхідно додатково про-
мивати систему. Слід переконатись що обраний 
процес очищення та миючі засоби не пошкоджу-
ють покриття виробів BIS UltraProtect® 1000.

  ■   У випадку претензії необхідно надати докази 
такого огляду і технічного обслуговування.

3. Правила будівництва 
  Щоб забезпечити дотримання гарантії, під час вста-

новлення необхідно дотримуватися таких правил.

3.1.  Система виконана виключно з використанням 
продуктів BIS UltraProtect® 1000. Елементи системи 
не вступають в контакт з іншими.

3.2.  Система повинна бути спроектована таким чином, 
щоб не було можливості потрапляння води, органіч-
них відходів чи інших - застійних продуктів, в тому 
числі на кріпленнях, в і під профілями.

3.3.  Кожен елемент системи повинен розташовуватися 
під кутом не менше 2 градусів.

3.4  Елементи не повинні містити мідних, свинцевих 
деталей, що знаходяться в безпосередньому кон-
такті з продуктами BIS UltraProtect® 1000, або будь-
якого матеріалу, здатного викликати корозійний 
стік на виробах BIS UltraProtect® 1000.  
Вузли повинні мати відповідну форму, яка не пере-
шкоджатиме вільному зливу дощової води

3.5.  Продукти BIS UltraProtect® 1000, які мають стійке 
пошкодження механічного або хімічного характеру 
при транспортуванні, зберіганні або у роботі, не 
повинні використовуватися. Вироби  
BIS UltraProtect® 1000, які зазнають пошкодження 
після монтажу, повинні бути замінені до завер-
шення будівельних робіт.

3.6  Слід уникати всіх контактів з вологими ізоляці-
йними матеріалами, просоченою деревиною та 
іншими корозійними продуктами.

3.7  Після встановлення всі інструменти, уламки та 
різні предмети повинні бути вилучені. Маркування 
олівцем або пером і будь-які інші маркування 
повинні бути видалені. Продукти BIS UltraProtect® 
1000 повинні щорічно перевірятися Клієнтом або 
його уповноваженим представником. Вони повинні 
регулярно очищатися, та будь-яке випадкове ушко-
дження повинно бути відремонтовано (подряпини, 
вм’ятини та інше).

Умови та положення
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US

NO

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

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


