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Garantiåtagande Mera System Plåt AB 
 

Garantin gäller för Mera Nordic, Mera Rustik, Mera Matt, Mera Nova HDP-PUR , GreenCoat, MICA och aluminiumzink använd 

till vägg- och takkonstruktioner i Europa, norr om breddgrad 37°N och till en maximal höjd av 900 m över havet.  

 

Beläggning Garanti mot Garanti mot kulör- Garanti mot kulör-

genomrostning beständighet och beständighet och

ZON 1-2 färgavflagning. ZON 1 färgavflagning. ZON 2

C1-C3 C4 C1-C3 C4 C1-C3 C4

MICA 30 år 10 år 20 år 10 år 10 år 10 år

GreenCoat 30 år 10 år 20 år 10 år 10 år 10 år

Mera Nova HDP-PUR 30 år 10 år 15 år 10 år 10 år 10 år

Mera Nordic 30 år - 10 år - 5 år -

Mera Rustik 30 år - 10 år - 5 år -

Mera Matt 30 år - 10 år - 5 år -

Mera Aluminiumzink 30 år - ej färgbelagd ej färgbelagd  
   

Korrosivitets- Miljös Miljöexempel Lämplig.

klass korrosivitet.

C1 Mycket låg Uppvärmda utrymmen med torr luft och obetydliga mängder luftföroreningar, Alla beläggningar

t ex kontor, affärer, skolor och hotell.

C2 Låg Atmosfärer med låga halter luftföroreningar. Icke uppvärmda utrymmen med växlande Alla beläggningar

temperatur och fuktighet. Låg frekvens av fuktkondensation och låg halt av luftföroreningar,

t ex sporthallar, lagerlokaler.

C3 Måttlig Atmosfärer med viss mängd salt eller måttliga mängder luftföroreningar. Stadsområden och Alla beläggningar

lätt industrialiserade områden. Områden med visst inflytande från kusten.

Utrymmen med måttlig fuktighet och viss mängd luftföroreningar från produktionsprocesser,

t ex bryggerier, mejerier och tvätterier.

C4 Hög Atmosfärer med måttlig mängd salt eller påtagliga mängder luftföroreningar. Industri och Mera Nova HDP-PUR

kustområden. Utrymmen med hög fuktighet och stor mängd luftföroreningar från produktions- GreenCoat

processer t ex kemiska industrier, simhallar, skeppsvarv. MICA

C5-I Mycket hög Industriella områden med hög luftfuktighet och aggressiv atmosfär.. Utrymmen med nästan Ej lämplig

Industriell permanent fuktkondensation och stor mängd luftföroreningar.

C5-M Mycket hög Kust och offshoreområden med stor mängd salt. Utrymmen med nästan permanent Ej lämplig

Marin fuktkondensation och stor mängd luftföroreningar.                                                                                                                                          
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Garantin gäller för Mera Nordic, Rustik, Matt Polyester, 

Mera  Nova HDP-PUR, MICA, GreenCoat  och Aluminium- 

zink använd till vägg och takkonstruktioner. 

 

Tiden räknas från Mera System Plåts fakturadatum. 

 

Garantin gäller endast för skador som täcker mer än 10 % av 

varje enskild yta. 

 

Garantin omfattar onormal kulörförändring, att färgskiktet 

inte flagnar och för genomrostning. Europeiska delen av 

Ryssland innefattas med området väster om Ural och norr 

om 53º breddgraden.  

 

Garantin gäller vid användning av standardkulörer och 

enligt gällande datablad i normal miljö och i normala 

applikationer. 

 

Den kan alltså inte tillämpas då plåten används i särskilt 

korrosiv eller aggressiv miljö, t.ex. i luft med hög salthalt, i 

konstant kontakt med vatten eller där korrosiva kemikalier, 

korrosiv rök, kondens eller aska, cementdamm eller 

djurspillning kan påverka plåtytan. 

 

Garantin gäller ej baksidans skyddslack eller ytor med 

bättringsfärg. 

 

Kantkorrosion vid oskyddade klippkanter är en naturlig 

process för komponenter i varmförzinkad plåt exponerad i 

utomhusmiljö och är i normala fall inte en befogad 

reklamationsorsak. 

 

Garantin gäller inte om: 

1. Lutningen på tak eller annan yta är mindre än 1:10(5,7º). 

 

2. Tillämpad bearbetningstemperatur vid bockning  

(d v s plåtens temperatur) är lägre än gällande datablad. 

 

3. Tillämpad radie vid bockning avviker från 

rekommenderade värden samt om plåten återbockats 

kraftigt. 

 

4. Plåten eller dess beläggning skadats mekaniskt eller 

kemiskt(bearbetningsskador som förorsakat genombrutet 

färgskikt måste åtgärdas genom bättringsmålning av 

montören eller husägaren) 

 

5. Vatten ej kan avrinna fritt från alla plåtytor. 

 

6. Plåten lagrats eller använts i kontakt med eller i närhet av 

fuktiga och korrosiva material. 

 

7. Plåten utsatts för kontakt med koppar eller 

vätskeutströmmning från kopparrör. 

 

8. Plåten lagrats fuktigt eller utomhus. 

 

9. Ej lämpliga fästdon och tätningsmedel används. 

 

10. Montering och underhåll inte har skett på ett fackmässigt 

sätt eller i övrigt enligt gällande anvisningar. 

 

11. Ansamlingar av smuts eller andra avlagringar och 

områden i regnskugga ej tvättats av på ett fackmässigt sätt. 

 

12. Temperaturen kontinuerligt överstigit rekommenderade 

maxvärden. 

 

13. Kontakt med våt betong, vått timmer, impregnerat trä, 

mark eller andra fuktiga ytor har förekommit. 

 

14. Materialet monterats och bearbetats senare än 12 

månader från fakturadatum. 

 

15. Ändringar i kulör och glans som uppkommer långsamt 

och enhetligt på samma yta och exponerade under lika 

förutsättningar. 

 

16. Byggherren ej protokollfört eller utfört årlig besiktning. 

Tvättat ytan från beläggningar (löv, salt, sand etc.) och vid 

skada informerat Mera System om gjorda observationer. 

Av denna anledning täcker garantin inte skador med en 

större omfattning än 10 % av ytan vid 

besiktningstidpunkten.  

 

Om berättigade anspråk under denna garanti framställs åtar 

sig Mera System Plåt att FCA - Anderslöv leverera ny plåt 

som ersättning för defekt. Kostnadsansvar enligt garantin är 

begränsad till ursprungligt fakturavärde av reklamerad 

plåtleverans som avskrivs med 7,5 % för Nordic, Rustik och 

Matt samt med 5 % för Mera Nova HDP-PUR, GreenCoat, 

aluminiumzink och MICA per nyttjat kalender-år.  

 

Reglering av garantiskada sker mot debitering av nytt 

material enligt gällande prissättning med avdrag för 

återstående garantivärde. Kontant reglering av garantiskada 

utföres ej. 

 

Vid genomrostade plåtar som ger läckage ersätts skadade 

plåtar. 

 

Mera System Plåt ansvarar dock i intet fall för direkta eller 

indirekta förluster på grund av sådana skador som avses med 

denna garanti. 

 

Motsvarande beläggningsgaranti för ersatta plåtar gäller 

återstoden av ursprunglig garantitid. 

 

Förutsättningen för att garantibehandling är att 

plåtmaterialet kan identifieras och att fakturakopia från 

Mera System Plåt kan uppvisas.  

 

Garantikrav skall vara Mera System Plåt till handa inom 30 

dagar från observation av defekt eller skada via 

rekommenderat brev. 
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