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GARANTIVILLKOR FÖR BORGA BYGGPLÅT 
Bilaga 1: Färgbelagd plåt (P15, P30, P50)  

 

Allmänna villkor samt regler för installation och underhåll 
a) Materialet skall monteras senast inom tre kalendermånader från leveransdagen. Ej installerade 

produkter skall förvaras torrt samt transporteras och installeras fria från skador. Rekommendationer 
och anvisningar för användning och installation skall följas.  

b) Av Borga försålda och för korrosivitetsklassen lämpliga fästdon ska användas. 
c) Garantin gäller endast kulörer från Borga standardsortiment för tak- och väggbeklädnad eller någon 

annan kulör som särskilt avtalats skriftligen mellan parterna. 

d) Garantin täcker endast ansvar för fel på färgsystemet och täcker inte några mekaniska fel samt 
eventuella brister som orsakats av kemiskt aktiva substanser andra än oftast vanligt förekommande vid 
inlandsmiljöer. Erforderligt färgsystem skall ha valts med hänsyn till den lokala miljöns korrossivitet och 
produktens användning (för P30 gäller garantin ej i miljöer mindre än 1 km från kusten). 

e) Garantin gäller endast korrosion eller andra defekter från vädersidan och där mer än 5 % av ytan på en 
byggnad påverkats. Korrosion eller andra defekter till följd av något inom byggnaden, annan onormal 
förorening, kontakt med aggressiv rök och kemikalier eller direkt kontakt mellan väggplåt och mark eller 
andra fasta ämnen är undantagna. Mindre korrosion på klippta kanter är uteslutet ur garantin. 

f) Färgförändringar, blekning, skall mätas och följa i garantitabellen angiven UV-resistensklass.  

g) Utvändiga ytor måste vara fritt exponerade för avspolning av regn och hållas fria från smuts och skräp. 
Pölar på tak måste undvikas. 

h) Garantin täcker inte skador från kontakt med vått eller tryckimpregnerat virke eller på grund av direkt 
eller indirekt kontakt med frätande material som koppar eller annan metall. 

i) Rekommenderad hantering för bockning enligt tabellen nedan skall följas. 

Färgsystem Minsta bockningsradie Min. bocktemp. Max. bocktemp. 

P30, Mat 4 x plåtens tjocklek 
15° C 80° C 

P50, Premium Metallic 3 x plåtens tjocklek 

j) Värmeutvecklande verktyg eller maskin får ej användas vid kapning av materialet. 

k) Alla repor, skär eller skavmärken som tränger igenom det skyddande färglagret på produkten, dvs. 
färgsystemet och/eller zinkskiktet måste omedelbart målas. Alla synliga rostfläckar på ytan eller 
kanterna måste målas på kortast möjliga tid efter deras upptäckt. Rost på ytor får inte täckas med färg 
utan ett riktigt förberedelsearbete (se Anvisning för ommålning av Borga byggplåt). 

l) Det är nödvändigt att helt måla om produkten i strikt enlighet med Anvisning för ommålning av Borga 
byggplåt, då något av nedanstående inträffar: 

i. Garantitiden för estetiska egenskaper går ut  
ii. Max 5 % av produktens färgsystem är slitet eller skadat (systematisk förstörelse)  
iii. Sprickbildning eller flagning samt om signifikant färgförändring är märkbar. 
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Garantiåtagande för Borga byggplåt med färgsystem P15, P30, P50, MAT 
eller Premium Metallic 
 

A. Vid giltig reklamation av estetiska skäl 

1. Borgas skyldighet enligt denna garanti är 
begränsad till kostnaden för material för att 
återställa skadad/reklamerad produkt. Borga 
avgör vilka åtgärder som ska vidtas för att på ett 
lämpligt sätt återställa produkten i förväntat 
skick. Varje åtgärd att hindra undersökning av 
den anmälda defekten kan leda till avslag på 
köparens reklamation. 

2. Borgas ansvar är begränsat till det bevisade 
fakturavärdet av produkten vid tidpunkten för 
köpet, nedskrivet med avskrivning på 15 % per 
år för P15, 7 % per år för P30, Mat och Aluzink, 
5 % per år för P50 och 4 % per år för Premium 
Metallic, beräknat på dagen reklamationen 
anmäldes till Borga. 

3. Om fel uppstår inom en period av 2 år efter 
köpet kan Borga komma att överväga 
reparationsalternativ som skulle kunna omfatta 
utbyte eller ommålning av defekta produkter, 
ekonomisk ersättning kan också vara en form för 
kompensation, allt inom ramen för det restvärde 
som kvarstår. Olika reparationsalternativ kan 
leda till att produkten därefter skiljer sig från 
ursprunget i kulör och form. 

 4. Om fel uppstår inom perioden 2-10 år (2-15 
år för P50 och 2-20 år för Premium Metallic) 
efter köpet kan Borga överväga reparations-
alternativ som kan omfatta leverans av nytt 
material eller ommålning av defekt produkt. 
Ekonomisk ersättning kan också övervägas, alla 
inom ovan nämnda begränsningar. 

5. Köparen måste meddela Borga skriftligen 
inom 30 dagar, efter skada eller andra fel som 
ger upphov till reklamation har upptäckts, och 
måste ge Borga en rimlig möjlighet att 
inspektera felet för att alla krav enligt denna 
garanti skall anses giltiga. Adekvat identifiering 
av produkten, exempelvis originalfaktura, 
undertecknad garanti och datum för installation 
måste fastställas av Köparen på ett för Borga 
acceptabelt sätt. 

6. Garantin täcker inte några direkta eller 
indirekta förluster som orsakas av skador som 
omfattas av denna garanti. Efter att ha återställt 
produkten efter en godkänd reklamation gäller 
garantin fortfarande för den tid som återstår från 
inköpsdatum. 

 

B. Vid giltig reklamation av tekniska skäl 

1. Borgas skyldighet enligt denna garanti är 
begränsad till kostnaden för material för att 
återställa skadad/reklamerad produkt. Borga 
avgör vilka åtgärder som ska vidtas för att på ett 
lämpligt sätt återställa produkten i förväntat 
skick. Varje åtgärd att hindra undersökning av 
den anmälda defekten kan leda till avslag på 
köparens reklamation. 

2. Borgas ansvar är begränsat till fakturavärdet 
av produkten vid tidpunkten för köpet, nedskrivet 
med avskrivning på 10 % per år för P15, 3.3 % 
per år för P30 och Mat, 2.5 % per år för P50 och 
2 % per år för Premium Metallic, beräknat på 
dagen garantianspråk anmäldes till Borga. 

3. Om fel uppstår kan Borga överväga 
reparationsalternativ som kan omfatta leverans 
av nytt material eller ommålning av defekt 
produkt. Ekonomisk ersättning kan också 
övervägas, alla inom ramen för det restvärde 
som kvarstår. 

4. Köparen måste meddela Borga skriftligen 
inom 30 dagar, efter skada eller andra fel som 
ger upphov till reklamation har upptäckts, och 
måste ge Borga en rimlig möjlighet att 
inspektera felet för att alla krav enligt denna 
garanti skall anses giltiga. Adekvat identifiering 
av produkten, exempelvis originalfaktura, 
undertecknad garanti och datum för installation, 
tidpunkter för eventuell ommålning, måste 
fastställas av Köparen på ett för Borga 
acceptabelt sätt. 

5. Garantin täcker inte några direkta eller 
indirekta förluster som orsakas av skador som 
omfattas av denna garanti. 


