
5 ÅRS GARANTI 
Garantivillkor för Saflex® Structural

För oss är det viktigt att du ska kunna känna dig nöjd och trygg med våra produkter, och därför lämnar vi 5 års
garanti mot delaminering på lösningar med Saflex® Structural från 5.5.2 och upp efter. Även vid montering med fritt 
exponerade kanter. Garantin gäller inte kombination med digitaltryck på insidan av glaset eller i kombination med 
matt folie eller Vanceva® folie.

Garantin gäller endast under förutsättning att produkten är korrekt monterad i enlighet med danska Glasindustriens 
instruktioner, dock även med fritt exponerade kanter, samt enligt profil-/beslagsleverantörens anvisningar.

Garantin omfattar enbart leverans av nya glas och gäller endast glas som har drabbats av missfärgning eller 
delaminering. Minst 15 % av den totala leveransen ska vara drabbad av antingen missfärgning eller delaminering. 

Garantin omfattar eventuella ojämnheter, dock med undantag för vad som är tillåtet enligt produktstandardens 
toleranser (se datablad för laminerat glas från Glasindustrien).

Garantin gäller från 3 mm in på glaset från kanten, och detsamma gäller även borrhål. Detta i enlighet med produkt-
standarder för laminerat glas.

Du kan läsa mycket mer om Saflex® Structural på www.glaseksperten.dk
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Produktstandarder för laminerat glas
Laminerat glas ska uppfylla produktstandarderna enligt 
den danska Byggevareforordningens krav.
Se Glasindustriens datablad: ”LAMINERET GLAS og lamineret 
sikkerhedsglas – Folielamineret DS/EN 14449 samt DS/EN ISO 
12543-1/-2/-3/-4/-5/-6”.

Dessa standarder beskriver en lång rad krav som laminer-
at glas ska uppfylla med avseende på planhet, glaskanter, 
toleranser för glastjocklekar, toleranser för bredd och 
höjd, toleranser för förskjutning av glaslager, toleranser för 
hål – diameter och placering.

Standarderna tillåter vissa typer av ojämnheter i laminerat 
glas, och eventuella fel ska bedömas med hänsyn till storl-
ek, utformning och placering i glaset. 
Observera även att fel och ojämnheter längs glasets kanter 
(omkrets) är tillåtna i viss omfattning. 

Ojämnheter kan utgöras av punktfel, linjära fel och kantfel 
vid montering i ramar respektive montering med synliga 
kanter.

Missfärgning och delaminering
I Glasindustriens anvisningar för SÄKERHETSGLAS står 
följande: ”Vid utomhusmontering av laminerat glas med 
fritt exponerade kanter kan delaminering förekomma.” 
Missfärgning är det första tecknet på att folien mellan 
glasen har påverkats av fukt.

Delaminering syns oftast som små luftfickor (som inte ska 
förväxlas med godkända ojämnheter i kanten) som kan 
uppträda på såväl vågräta som lodräta kanter.

Varken missfärgning eller delaminering innebär några 
konsekvenser för den personliga säkerheten.

www.glaseksperten.dk
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