Confidex® Garantie
De Garantie is gebaseerd op de Confidex® Garantieperiode (zoals vermeld in de Garantie). Dit is de periode totdat de eigenaar van een gebouw moet
overwegen of hij de bekleding wil overschilderen. Gedurende deze periode wordt voor ieder afzonderlijk vlak, d.w.z. een wand of een dakvlak,
gegarandeerd dat niet meer dan 5% van het verfoppervlak zal afbladderen (met een maximum van 100 vierkante meter). Om deze waardevolle garantie
voor uw gebouw te verkrijgen, dient u het aanvraagformulier volledig in te vullen en te zenden naar het aangegeven adres.
Als het product niet voldoet aan deze criteria, zal Tata Steel het defecte materiaal herstellen volgens de voorwaarden van deze Garantie. Dit certificaat
registreert het hieronder vermelde gebouw en valideert de Garantie. Deze Garantie voorziet in een contractuele relatie tussen Tata Steel UK Limited en
eigenaar van het gebouw, houd het op een veilige plaats en maak een notitie van het Garantieregistratienummer.
Er is geen inspectie of onderhoud vereist om de geldigheid van de Confidex® Garantie te behouden (let op uitsluiting nr 4 & 13). Behalve wanneer
Colorcoat HPS200 Ultra® wordt gebruikt op een dak waarop een Photo Voltaic (PV) installatie is aangebracht **
** Voor meer informatie omtrent de vereiste inspectie- en onderhoudsvoorwaarden, verwijzen wij u naar de Confidex® PV bijlage in aanvulling op dit
certificaat.

Op de Confidex® Garantie zijn de volgende beperkingen en
uitsluitingen van toepassing.
1.
2.

3.

4.

Deze garantie geldt slechts voor de aantasting van de bovenzijde van
het Product, wanneer toegepast aan de buitenzijde van het gebouw.
Diese Deze garantie omvat ook corrosie die ontstaat aan de
snijkanten gedurende de geldigheid van de Confidex®
Garantieperiode (niet van toepassing op materiaal met een dikte van 1
mm of meer). Op plaatsen waar platen elkaar overlappen en bij
overstekende gedeelten boven goten kan door normale blootstelling
aan weersinvloeden op de lange termijn een beperkte delaminatie aan
de randen ontstaan. Echter door de uitstekende bescherming die
geboden wordt door het unieke Galvalloy® substraat van Colorcoat
HPS200 Ultra® en Colorcoat Prisma®, zal dit de functionaliteit van de
gebouwbekleding niet aantasten. In het onwaarschijnlijke geval dat
delaminatie aan de snijkanten vroegtijdig optreedt en als excessief
kan worden beschouwd, zal Tata Steel UK Limited onderzoek plegen
en herstelwerkzaamheden uitvoeren om de functionaliteit te
waarborgen gedurende de gehele Confidex® Garantieperiode. Onder
de omschrijving snijkanten vallen snijkanten die in de fabriek onder
gecontroleerde omstandigheden zijn gemaakt met behulp van
gangbare (braamvrije) knipmethodes. Op snijkanten die zijn gemaakt
met behulp van alternatieve processen of buiten de fabriek, dienen de
best pratices te zijn toegepast inclusief eventueel aflakken van de
snijkanten. Raadpleeg Tata Steel voor meer advies.
Alleen gebouwen die zijn ontworpen en gebouwd volgens de huidige /
geldende richtlijnen zoals regelmatig worden gepubliceerd op de
website www.colorcoat-online.nl en de Handleiding Bouwen met
Colorcoat worden door de garantie gedekt. In het bijzonder geldt dat
(bij zetwerk) alle snijranden moeten worden omgezet via zetten of
lock-forming.
Het verhaal van de gebouweigenaar en de verplichtingen van Tata
Steel UK Limited (uit hoofde van deze garantie, benadeling of anders)
zijn uitsluitend beperkt tot de arbeids- en materiaalkosten voor een
zodanig herstel van het betreffende vlak met het defect dat wordt
voldaan aan de oorspronkelijke garantieperiode. Het is uitsluitend aan
Tata Steel UK Limited om te bepalen wat de geschikte maatregelen
zijn om te zorgen voor een passend herstel. Tata Steel UK Limited is
in geen enkel geval aansprakelijk voor enig ander opgetreden verlies,
schade of kosten die hieruit voortvloeien.

5.

6.

Tata Steel UK Limited (en de aan haar gelieerde bedrijven) zijn in
geen enkel geval aansprakelijk voor verlies, schade of onkosten die
door de gebouweigenaar worden geleden of opgedaan
(bijvoorbeeld het verlies van winst, inkomsten of goodwill),
ongeacht de oorzaak ervan (bijvoorbeeld contractbreuk, nalatigheid
of de overtreding van enige verplichting van Tata Steel UK Limited),
met uitzondering van de in paragraaf 4 hierboven omschreven
beperking.
Voor hoogtes >900m geldt een reductie van 20% op de
Garantieduur.
Uitsluitingen
Deze garantie geldt niet voor defecten of schade wegens:

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

Brand, bliksem, overstroming, explosie, abnormale wind,
aardbeving, oorlogshandelingen, oproer, onlusten, straling,
vallende voorwerpen, vandalisme en ander van buiten komend
onheil.
Misbruik, opzet, nalatigheid, onjuist of ongeschikt specificeren of
toepassen van het product.
Schade aan de platen die is ontstaan tijdens of na fabricage,
opslag, vervoer of montage.
Opeenhoping van vuil of puin. Evenmin geldt de garantie voor
defecten of schade aan oppervlakken die niet zijn blootgesteld aan
de reinigende werking van neerslag. Oppervlakken die niet worden
schoongespoeld door regenwater, moeten zo vaak worden
schoongemaakt als past bij de toepassing van het product en de
lokale omgeving van het gebouw. De gebouweigenaar dient dat
met rapporten te kunnen aantonen.
Plasvorming op daken en onvoldoende afgesloten overlappen,
waardoor water en andere verontreinigende stoffen worden
vastgehouden.
Uitstoot van schadelijke gassen, dampen of chemicaliën uit
natuurlijke of kunstmatige bronnen op of binnen 400 meter van de
oorspronkelijke bouwplaats.
Continue blootstelling, door welke oorzaak dan ook, aan
temperaturen van meer dan 60°C bij Colorcoat HPS200 Ultra® en
120°C bij Colorcoat Prisma®.
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8.

9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.

Elke schroef, klinknagel, bevestigingsmiddel of ander element dat op
een deel van het Product tijdens of na de montage is aangebracht (of
getracht is aan te brengen), behalve een PV-installatie op een
Colorcoat HPS 200 Ultra® dak dat aangebracht en onderhouden is in
overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden van de
Confidex® PV-bijlage.
Aantasting die wordt veroorzaakt door contact met nat, groen of
behandeld hout of vanwege direct of indirect contact met corrosieve
materialen.
Elke wijziging, uitbreiding of aanpassing of heropbouw van het
Product na de montage, met uitzondering van een reeks PVelementen op een Colorcoat HPS200 Ultra® dak die aangebracht en
onderhouden is in overeenstemming met de bepalingen en
voorwaarden van de Confidex® PV bijlage.
Toepassing van touch-up verf die is gebruikt om het Product bij te
werken of over te schilderen voor, tijdens of na montage.
Corrosie of andere effecten die het gevolg zijn van oorzaken binnen in
het gebouw, corrosie die het gevolg is van de aanwezigheid van
verontreinigende stoffen tussen overlappen of van abnormale
atmosferische verontreiniging en contact met agressieve gassen,
dampen of chemicaliën.
Direct contact met zeenevel tenzij de gebouwbekleding regelmatig
schoongemaakt wordt om zoutophoping te voorkomen. De
gebouweigenaar dient dat met rapporten te kunnen aantonen.
Daken met een hellingshoek van minder dan 1 graad.
Onderzijdes van luifels en uitkragingen.
Toepassing van het Product meer dan 18 maanden na productie door
Tata Steel UK Limited.

(e)
(f)
(g)

De Confidex® Garantie vereist dat de gebouweigenaar aan de
volgende verplichtingen voldoet:
Verplichtingen van de gebouweigenaar
1.

2.
3.

Algemeen

(a)

(b)

(c)

(d)

Deze garantie legt alle overeenkomsten tussen de partijen betreffende
het onderwerp vast, en wordt afgesloten met dien verstande dat:
alleen die verklaringen, waarborgen en overeenkomsten onder de
garantie vallen, die expliciet in de garantie toegelicht en genoemd
worden. Iedere voorwaarde, garantie, verklaring of belofte aangaande
de kwaliteit van het product of de geschiktheid ervan voor enig
doeleinde, op welke wijze en op welk tijdstip dan ook geuit of
geïmpliceerd door statuten, handelsgewoonten of op andere wijze, is
bij deze uitgesloten, tenzij deze uitsluiting bij wet verboden is.
behoudens het hierboven in (a) uiteengezette zal geen enkele
verklaring of belofte vervat in een nationale standaard, nationale editie
van een Europese standaard, ISO-standaard of andere standaard of
technische specificatie aangaande de geschiktheid van het product
voor enig doel aanleiding geven tot enige wettelijke aansprakelijkheid
van Tata Steel UK Limited, tenzij deze uitsluiting bij wet verboden is.
De gebouweigenaar dient zich ervan te vergewissen dat het product
geschikt is voor producten / toepassingen waarvoor het gebruikt gaat
worden voordat het product in dergelijke producten of toepassingen
wordt gebruikt.
niets in deze garantie beperkt de aansprakelijkheid van Tata Steel UK
Limited voor overlijden of letsel of sluit deze uit indien deze is
veroorzaakt door nalatigheid van Tata Steel UK Limited of op andere
wijze die bij wet verboden is.
geen van de partijen, veeleisende corrigerende maatregelen van de
andere partij kan eisen op basis van verklaringen of valse verklaringen
als die niet in de garantie zijn opgenomen. Dit geldt ook voor de
vergoeding van eventuele inbreuk op de garantie, die niet zijn
opgenomen in de garantie.

deze clausule niet aansprakelijkheid of corrigerende maatregelen
met betrekking tot bedrog uitsluit; en
de garantie rechtsgeldig en bindend wordt zodra deze door Tata
Steel UK Limited geregistreerd en uitgegeven is.
de garantie is onderworpen aan de meest recente beperkingen en
uitsluitingen die beschikbaar zijn op de website van Tata Steel UK
op www.colorcoat-online.com.

4.

Om een beroep te doen op deze garantie, moet de eigenaar van
het gebouw of zijn belangenbehartiger Tata Steel UK Limited
binnen 30 dagen na de vaststelling van een tekortkoming (en voor
het einde van de betreffende Confidex® Garantieperiode)
schriftelijk op de hoogte stellen van het feit dat het product niet
voldoet aan de prestatiecriteria, en wel voordat, voor ieder
afzonderlijk vlak, 10% (met een maximum van 200 vierkante meter)
van het verfoppervlak is aangetast. De melding moet gedaan
worden via het standaard formulier van Tata Steel UK Limited met
vermelding van het registratienummer of met een kopie van de
registratiegegevens. Tata Steel UK Limited moet een redelijke
gelegenheid worden geboden om de tekortkoming te inspecteren.
De gebouweigenaar dient zorgt te dragen voor een adequate en
veilige toegang tot het dak en/of gevel van het gebouw indien
inspectie of herstel nodig is.
De gebouweigenaar dient Tata Steel UK Limited binnen 90 dagen
op de hoogte te stellen bij verandering van het gebruik van het
gebouw.
Andere verplichtingen zijn van toepassing op PV-installaties die op
Colorcoat HPS200 Ultra® worden gemonteerd (zie bijlage m.b.t.
een Confidex® PV-installatie).
Deze garantie is onderworpen aan en dient geïnterpreteerd te
worden volgens Engels recht; Tata Steel UK Limited en de
eigenaar van het gebouw onderwerpen zich aan de exclusieve
jurisdictie van de Engelse rechtbanken.
Tata Steel is de handelsnaam van Tata Steel UK Limited, dat in
Engeland geregistreerd is onder nummer 02280000 bij het
registratiekantoor op 30 Millbank, Londen, SW1P 4WY, Engeland.
Handelsmerken van Tata Steel UK Limited
Colorcoat, Colorcoat Connection, Colorcoat HPS200 Ultra,
Colorcoat Prisma, Confidex en Galvalloy zijn handelsmerken van
Tata Steel UK Limited.
Copyright 2015 Tata Steel UK Limited.
Language Dutch 1015
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Confidex® PV-installaties Bijlage voor Colorcoat HPS200 Ultra®
indien toegepast met PV-onderstelmodules.
Dit document is een aanvulling op de Confidex® Garantie en dient in samenhang met de Confidex®
Garantie van Tata Steel te worden gelezen.
Deze bijlage maakt deel uit van de Confidex® Garantie en voorziet in aanvullende voorwaarden op de Confidex® Garantie voor gebruik van Colorcoat
HPS200 Ultra® op een dak met een PV-installatie. Vanwege de potentieel agressievere omgeving onder, achter en naast de PV-installatie, zijn
aanvullende bepalingen en voorwaarden nodig om de toegenomen risico's van corrosie en aantasting van de Colorcoat HPS200 Ultra® te beperken als
gevolg van verminderde reiniging door natuurlijke afwatering.
De Confidex® Garantie garandeert de kleurprestaties van het Colorcoat HPS200 Ultra® oppervlak niet. De montage van een PV-installatie op een dak zal
waarschijnlijk resulteren in ongelijke kleurvervaging tussen oppervlakken van het dak die aan zonlicht en natuurlijke verwering zijn blootgesteld, en
oppervlakken van het dak die in de schaduw van de PV-installatie komen te liggen. Dit verschil in kleurvervaging is normaal en te verwachten.
Indien een vervangende Confidex® Garantie, waarin dit bijlage is opgenomen, wordt afgegeven ten behoeve van het nadien aanbrengen van een PVinstallatie op een Colorcoat HPS200 Ultra® dak, dan is die vervangende garantie geldig voor de duur van de resterende periode van de oorspronkelijke
garantie.
Voorwaarden en bepalingen
1.
De garantie is van toepassing op Colorcoat HPS200 Ultra® bij gebruik op een dak waarop PV-panelen boven de dakbekleding op een geschikt
onderstel zijn gemonteerd en indirect aan de bekledingsplaten/-panelen zijn bevestigd. De garantie geldt niet voor Colorcoat HPS200 Ultra® waarop
een PV-systeem rechtstreeks is gemonteerd/gelijmd. De garantie geldt niet voor daken waarop een PV-installatie wordt geïnstalleerd als de externe
bekledingsplaten/-panelen niet met Colorcoat HPS200 Ultra® zijn vervaardigd.
2.
De PV-installatie moet zodanig worden geïnstalleerd dat effectieve reiniging en onderhoud kan plaatsvinden, met inbegrip van eventuele toekomstige
reparaties of onderhoudswerkzaamheden die volgens de garantie kunnen worden verlangd. Veilige toegang en dakveiligheidssystemen dienen te
worden overwogen en de Veiligheids- en Gezondheidsaanbevelingen van het gebouw dienen alle details te bevatten m.b.t. ontwerpoverwegingen en
risicobeheersingsmaatregelen om inspectie, reiniging en constructiewerkzaamheden aan het gebouw te allen tijde mogelijk te maken. Met name bij
het ontwerp van de PV-installatie dient men voldoende rekening te houden met de noodzaak om onder de PV-panelen de opbouw van
verontreinigingen en vuilresten te kunnen verwijderen die de ongeldigheid van de garantie tot gevolg zouden kunnen hebben.
3.
In het onwaarschijnlijke geval van schade ontstaan door het falen van enige oppervlaktes van de bekleding onder of naast de PV-installatie, is het
uitsluitend de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het gebouw om veilige en adequate toegang te bieden om Tata Steel onderzoek te laten
uitvoeren en zonodig corrigerende maatregelen te nemen indien die noodzakelijk worden geacht. In ieder geval is het niet de verantwoordelijkheid
van Tata Steel om PV-panelen, montagebeugels/frame of bekabeling te verwijderen of te vervangen om de reparatie of vervanging van
bekledingsplaten of -panelen te vergemakkelijken.
4.
Oppervlakken van de gevelbekleding die door de PV-installatie worden beïnvloed, mogen niet worden beschouwd als "onderhoudsvrij om de
geldigheid van de Confidex® Garantie te behouden" omdat juist op die plaatsen meer kans bestaat op het ophopen van verontreinigingen en
vuilresten en ze in mindere mate bloot zijn gesteld aan regenval. Bijgevolg dient de dakbekleding onder PV-installaties regelmatig te worden
schoongemaakt en dient men een nauwkeurige administratie van de reiniging bij te houden voor toekomstig gebruik. De frequentie van het
onderhoud en de reinigingswerkzaamheden dient te worden afgestemd op de plaatselijke milieu-omstandigheden.
Bijzonder zware omgevingen, waaronder (maar niet beperkt tot) zware industriële condities, plaatsen met zoutafzettingen en gebieden die
onderhevig zijn aan vallende bladeren zullen onvermijdelijk strenger en vaker aandacht moeten krijgen teneinde de voortdurende geldigheid van de
garantie te kunnen waarborgen. Reiniging en onderhoud dient te worden uitgevoerd in overeenstemming met de handleiding van Tata Steel
betreffende Inspectie en Onderhoud, die integraal deel uitmaakt van deze garantie.
Deze handleiding kan worden geraadpleegd via www.colorcoat-online.nl/onderhoud
5.
De garantie geldt niet voor defecten of schade veroorzaakt door of als gevolg van een wijziging van het Colorcoat HPS200 Ultra® product ten
gevolge van het aanbrengen van een PV-installatie, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) perforaties voor het bevestigen van beugels, extra
bevestigingsmiddelen, kabeldoorvoeren en bijbehorende afdichtingsmiddelen.
Handelsmerken van Tata Steel UK Limited
Colorcoat Connection, Colorcoat HPS200 Ultra en Confidex zijn gedeponeerde handelsmerken van Tata Steel UK Limited.
Tata Steel UK Limited is geregistreerd onder nummer 2280000 bij het registratiekantoor op 30 Millbank, Londen, SW1P 4WY, Engeland.
Copyright 2015 Tata Steel
Language Dutch 1015
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