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Förutsättningar för Garanti

Denna garanti har upprättats som ett tillägg till de 
åtaganden ArcelorMittal Construction (AMC) gjort 
vid beställningstillfället av Sandwichpaneler Promirock 
N, alternativt Promistyl V/SE (tom 31/12 2021), 
tillverkade vid anläggningen i Kungshamn, Sverige. 
Garantin är ett tillägg till köplagen och redogör för 
villkoren för ersättning utöver vad som fastlagts i 
denna. Tillämpbarheten av garantin gäller för 
leveranser från och med 1.e april 2021.

För leveranser tillämpas ABM07, om inte särskild 
frånträdelse skriftligen har avtalats, och underlag 
för bekräftelse av köpeavtal är ordererkännandet. 
Det åligger köpande part att vid alla tillfällen granska 
orderbekräftelsen så att denna motsvarar överens-
kommelsen.

Garantins omfattning

Garantin gäller för sandwichpaneler som används till 
ytter- och innerväggar. Garantin gäller vid använd-
ning i normal miljö i korrosivitetsklass C1-C3, alter-
nativt om enskilt avtal har upprättats enligt rutiner 
för objektgaranti. Garantin omfattar kulörbeständig-
het, färgavflagning, genomrostning samt sandwich-
panelens funktion.

Ansvarstiden för AMC Sandwichpaneler Promirock N 
är enligt ovanstående avtal 10 år varav garantitiden 
är 5 år. För sandwichpanelens ytskikt av polyester- 

belagd plåt med standardkulör gäller dock garanti- 
tiden 10 år. Garantitiden räknas från leveransdag till, 
av kunden, anvisad plats.

Enligt angivna villkor garanterar AMC att färgskiktet 
inte flagnar eller på annat sätt sönderfaller, inte visar 
onormal kulörförändring utifrån ålder samt att pane-
lens ytskikt inte får genomrostning som ger upphov 
till läckage under garantitiden, så kallade fabrikations  
och materialfel.

Villkor och förbehåll 

Garantin gäller under förutsättning att fullständig 
ankomstkontroll har gjorts samt att montage har 
skett på ett sätt som bedöms fackmannamässigt i 
enlighet med AMC bedömning. Alla eventuella 
rekommendationer kring montage som ges av AMC 
skall ses som generella och måste anpassas utefter 
den enskilda byggnadens förutsättningar, även 
innefattande geografisk belägenhet.

Garantiåtagandet kan inte tillämpas då sandwich-  
panelen utsatts för särskilt korrosiv eller aggressiv 
miljö, inte heller om panelens plåt varit i konstant 
kontakt med vatten eller korrosiva kemikalier, 
korrosiv rök, kondens och aska, cementdamm och/
eller djurspillning.

Garantin gäller för skador som täcker mer än 5 % av 
total area.
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Garantin gäller inte om något av följande inträffar 
efter leveransens godkännande:

1. Vatten inte kan avrinna fritt från    
alla vägg-/panelytor. 

2. Om vatten under eller efter     
byggtiden trängt in i isoleringen. 

3. Panelen eller dess beläggning skadats mekaniskt 
eller kemisk, såväl under som efter byggtiden. 

4. Om kontakt med ohärdad betong eller puts, vått 
trä, jord eller andra fuktiga ytor inte undvikits. 

5. Korrosivt material förvarats i kontakt med väg-
gen. 

6. Panelen utsatts för kontakt med koppar eller 
vätskeutströmning från kopparrör. 

7. Ej lämpliga fästdon och tätningsmedel för gällan-
de korrosivitetsklass använts. 

8. Ansamlingar av smuts eller andra avlagringar och 
områden i regnskugga inte har rengjorts på ett 
fackmässigt sätt. 

9. Takavvattning varit ur funktion (t. ex igensatt 
av snö/is/löv/föroreningar som förhindrat fritt 
flöde) eller hängrännans lutning varit bristfällig. 

10. Underhåll och årlig besiktning inte har skett på 
ett fackmässigt sätt enligt AMC drift - och  
underhållanvisningar (D&U). 

11. Reklamationen inte skett skriftligt till AMC inom 
sex månader efter att skadan upptäckts eller 
borde upptäckts.

Ersättningsregler 
 
Om berättigade anspråk enligt denna garanti 
föreligger åtar sig AMC att efter eget val antingen 
svara för kostnaderna (helt eller delvis) beroende 
på panelens ålder, för ommålning, utbyte av defekta 
paneler eller annan åtgärd. För av AMC levererade 
ersättningsprodukter gäller den ursprungliga garantin 
från den ursprungliga garantitidens första dag. Detta 
gäller även vid ommålning av panelen, men omfattar 
inte de färgavvikelser som kan uppkomma till följd av 
ommålningen eller omleverans av nya paneler.  

Åtgärden ska vara den mest praktiskt genomförbara i 
kombination med en rimlig kostnad. Kostnadsansvaret 
enligt denna garanti är begränsat till ursprungligt 
fakturavärde, sk proportionalitetsprincip. Vid 
bedömning av ersättningens storlek tas hänsyn till att 
sandwichpanelen fyllt sin funktion under ett antal år, 
liksom till den återstående livslängden.

Om inte annat anges svarar AMC inte för direkta eller 
indirekta förluster på grund av skador som avses med 
denna garanti. AMC svarar inte heller för 
konsekvenser som har sin grund i felaktig 
projektering från beställarens sida.

Förutsättning för garantin är att panelen/panelerna 
kan identifieras med order-/fakturanummer eller 
annan inköpshandling.

Karlstad mars 2022

Van Hoa Nguyen
VD
ArcelorMittal Construction Sverige AB
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