5 ÅRS GARANTI
Garantibetingelser for Saflex® Structural
Din tryghed og tilfredshed med vores produkter er vigtig for os, derfor tilbyder vi en 5 års garanti mod delaminering
på løsninger med Saflex® Structural fra 5.5.2 og op efter. Selv ved montering med frit eksponerede kanter.
Garantien gælder ikke ved kombination med digitalprint på indvendige side af glasset eller kombineret med mat
folie eller Vanceva® Color folie.
Garantien er kun gældende under forudsætning af, at produktet er korrekt monteret i overensstemmelse med
Glasindustriens vejledninger dog med frit eksponerede kanter og profil-/beslagleverandørens anvisninger.
Garantien dækker alene levering af nye glas og er kun gældende for glas, som måtte være berørt af en misfarvning
eller delaminering. Minimum 15 % af den samlede leverance skal være berørt af enten misfarvning eller
delaminering.
Garantien dækker eventuelle uregelmæssigheder dog undtaget det, som er tilladt i henhold til produktstandardens
tolerancer (se datablad for lamineret glas fra Glasindustrien).
Garantien gælder fra 3 mm inde på glasset fra kanten, og samme forhold gør sig gældende for hulboringer.
Dette jf. produktstandarder for lamineret glas.

Produktstandarder for lamineret glas

langs glassets kanter (omkreds) er tilladt i et vist omfang.

Lamineret glas skal overholde kravene i produktstan-

Uregelmæssigheder kan være punktfejl, lineære fejl og

darderne sådan som Byggevareforordningen kræver.

kantfejl henholdsvis ved montering i ramme og ved

Se Glasindustriens datablad: ”LAMINERET GLAS og lamineret

montering med synlige kanter.

sikkerhedsglas – Folielamineret DS/EN 14449 samt
DS/EN ISO 12543-1/-2/-3/-4/-5/-6.”

Misfarvning og delaminering
I Glasindustrien vejledning GLASVÆRN står: ”Ved udendørs

Standarderne beskriver en lang række forhold som

montering af lamineret glas med frit eksponerede kanter

lamineret glas skal overholde mht. planhed, glaskanter,

kan delaminering forekomme.” Misfarvning er første fase

tolerancer for glastykkelser, tolerancer for bredde og

af fugt påvirkning af folien mellem glassene.

højde, tolerancer vedr. forskydning af glaslag, tolerancer
for huller – diameter og placering.

Delaminering ses oftest som små luftlommer (der ikke må
forveksles med tilladelige uregelmæssigheder i kanten),

Standarderne tillader nogle typer af uregelmæssigheder i

som kan optræde på både vandrette og lodrette kanter.

lamineret glas, idet eventuelle fejl skal vurderes med
hensyn til størrelse, udformning og placering i glasset.

Hverken misfarvning eller delaminering vil have

Det skal også bemærkes, at fejl og uregelmæssigheder

konsekvenser for personsikkerheden.
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Du kan læse meget mere om Saflex® Structural på www.glaseksperten.dk

