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Garantieverklaring poedercoating

Behandeling

De buitenbestendige poederlak dient te worden behandeld en 

aangebracht volgens de opgave van de poederlakleverancier, 

zoals omschreven in het, op het te verwerken produkt 

betrekking hebbende, Technisch Dokumentatie Blad op een 

hiervoor geschikte ondergrond.

Keuringen

Keuringen vinden plaats op aluminiumplaat, dikte 1 a 2 mm. 

Het aluminium wordt chemisch voorbehandeld d.m.v. zirconium 

of fosfaat. Dit is een chroomvrije voorbehandeling.

Garantie

Voor gladde buitenbestendige poederlakken verleent de 

poederlakleverancier voor blootstelling in Midden-Europees 

klimaat een garantie van 5 jaren na facturering aan de 

applicateur, respectievelijk de datum van schriftelijke vrijgave 

van de poederlak door de poederlakleverancier voor materialen 

afkomstig uit de magazijnvoorraad van de applicateur.

Indien aan bovenstaande voorwaarden is voldaan geldt de 

onderstaande garantie:

1. Glans

De aanvangsglans bedraagt minimaal 30 eenheden ( ISO

2813, hoek 60° ). Glansverlies voltrekt zich gelijkmatig

over het waarnemingsvlak zonder dat afbreuk gedaan

wordt aan het decoratieve uiterlijk.

Het glansverlies zal na versnelde verwering volgens DIN

53231: 1991 niet meer bedragen dan 50 % van de

aanvangsglans.

2. Lichtechtheid

Een eventuele kleurverandering voltrekt zich gelijkmatig

over het waarnemingsvlak zonder nadelige invloed op

het decoratieve uiterlijk van het object.

Kleurverandering waarde 6 of hoger volgens de

Wolschaal ISO R 105/1: 1959.

3. Weerbestendigheid

De weerbestendigheid voldoet aan de waarde 3 of hoger

volgens de grauwschaal en wordt bepaald volgens DIN 

54001: 1969.

4. Hechtingen en kanten dekking

Op de laagdikte van de kanten van het materiaal kunnen

wij geen garantie geven. Wel geven wij garantie op de

hechting van de poedercoating op de aluminium

ondergrond. Indien de randen van het materiaal door

verwering zichtbaar worden, zal de hechting van de

poedercoating nog voldoen aan de eisen die gesteld

worden aan een goede hechting.

Poederlakleverancier

De poederlakleverancier levert een onberispelijke, gelijkmatige 

poederlakkwaliteit, die de applicateur volgens objectieve 

criteria in staat stelt zijn verplichtingen na te komen.

Voorbehandeling

De voorbehandeling dient afgestemd te zijn op het aanbevolen 

opbouwsysteem.

Voorbehandelingsfouten zijn van de garantie uitgesloten.

Polyesterpoederlaklaag

Alle aan de buitenlucht blootgestelde delen moeten voorzien 

zijn van een polyesterpoederlaklaag van tenminste 60 µm, 

welke voldoende moet zijn uitgehard.

Reiniging

De laklaag dient, ingaande op de dag van plaatsing, met 

regelmatige intervallen van niet meer dan 3 maanden te worden 

gereinigd met een milde zeepoplossing en gebruikmakend 

van een zachte spons of borstel. Het onderhoud moet kunnen 

worden aangetoond door bijvoorbeeld een poetsschema.
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Gebreken

Mochten er gebreken optreden dan moet de 

poederlakleverancier onmiddellijk na constatering schriftelijk 

in kennis worden gesteld en dan zullen de contractanten direct 

maatregelen nemen om te komen tot vaststelling van de 

oorzaken hiervan. Mocht er geen overeenstemming worden 

bereikt, dan zullen de contractanten minstens twee experts 

benoemen. Wanneer via de experts geen overeenstemming 

wordt bereikt, dan beslist de rechter.

Poederlakleverancier verstrekte garantie

Mocht de door de poederlakleverancier verstrekte garantie 

van toepassing blijken, dan beslist deze over de wijze van 

herstel, met inachtneming van de hiervoor genoemde 

garantiebepalingen, waarbij de herstelwerkzaamheden door 

hemzelf of anderen worden uitgevoerd.

De contractuele garantietermijn wordt door herstel of 

herbewerking niet verlengd. Voor vervangende leveringen 

door de poederlakleverancier geldt echter een garantietermijn 

van ten minste zes maanden. Is de schade zodanig dat het 

gehele project opnieuw moet worden behandeld, dan dient 

de garantietermijn opnieuw schriftelijk te worden 

overeengekomen.

Afbouwregeling

Indien binnen het tijdsbestek van 5 jaren zich gebreken 

voordoen welke onder het regime van

deze garantie vallen, dan beperkt de vergoeding zich tot 

onderstaande afbouwregeling:

• 1 jaar 100 % van de kosten

• 2 jaar 80 % van de kosten

• 3 jaar 60 % van de kosten

• 4 jaar 40 % van de kosten

• 5 jaar 20 % van de kosten

Aansprakelijkheid poederlakleverancier / applicateur

De aansprakelijkheid van de poederlakleverancier / 

applicateur beperkt zich tot maximaal het bedrag dat de 

applicateur zelf verschuldigd is aan zijn opdrachtgever. 

Gevolgschade zal niet door de poederlakleverancier / 

applicateur worden vergoed, noch enig ander verlies in welke

hoedanigheid dan ook. 

Van de garantie door de poederlakleverancier en applicateur 

zijn uitgesloten:

• Gebreken als gevolg van voortdurende blootstelling aan

temperaturen van meer dan 65 °C.

• Gebreken aan objecten die gelegen zijn binnen de

directe invloedsfeer ( ca. 10 km ) van zout water, alsmede

van industriële en andere emissiehaarden die mogelijk

lakaantastende stoffen uitstoten.

• Gebreken ontstaan door mechanische beschadiging,

kwaadaardige vernieling, verwaarlozing, vervuiling en/of

sterk gewijzigde atmosferische omstandigheden.

• Gebreken of kleurveranderingen veroorzaakt door

afdichtingsprodukten en/of chemicaliën.

• Gebreken die betrekking hebben op minder dan 5 % van

de totale oppervlakte van het objekt. In dit geval wordt

aangenomen dat deze het gevolg zijn van fouten bij de

verwerking of fouten die niet vallen onder de

garantiebepalingen.


