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PRODUSENT

Ønsker du å fremme et krav under denne begrensede
garantien, må du kontakte Laticrete skriftlig innen ti
(10) dager etter at den påståtte skaden er blitt oppdaget.
Adresserditt krav til:

LATICRETE Nordic AS
Postboks 165 Kalbakken
0903 Oslo
Telefon: +47 23339000
Fax:
+47 23339001
Internett: www.laticrete.no

LATICRETE Nordic AS
Postboks 165 Kalbakken
0903 Oslo

LATICRETE 5 ÅRS SYSTEMGARANTI

Laticrete Nordic AS (Laticrete) garanterer at de oppgitte
produkter vil være uten produksjonsfeil slik at Laticrete
produktene ikke vilbrytes ned over en periode på fem
(5) år fra installasjons dato når produktene er installert
i samsvar med Laticrete´s beskrevne spesiﬁkasjoner og
guidelines.

BEMERK

Kalk og saltutslag er vanlig i Portland sementmørtler, og
er ikke en feil ved sementen.Sprekker dannet på grunn
av bevegelse eller krymp i underlaget er ikke dekket av
denne garantien.

I tilfelle et brudd på denne garantien, vil Laticrete
betale for erstattningen av den delen av innstallasjonen
som det bevises er defekt. Denne betalingen inkluderer
ﬂiser, arbeid og nytt installasjons materiale; betinget av
at erstattningskostnaden pr. kvaderatmeter til Laticrete
ikke skal overgå den opprinnelige kostnaden for det
installerte produktet kalkulert pr. kvaderatmeter.
Laticrete er ikke ansvarlig for strukturelle skader eller
håndverksmessig arbeid som ikke er i samsvar med
produsenten`s instruksjoner eller NS 3420, heller ikke
er Laticrete ansvarlig for tap som er skjedd i forbindelse
med forsinkelser eller andre medfølgende skader.
Laticrete produktene må bli brukt i et system som
beskrevet på dette databladet.
På Laticrete`s forespørsel, for at garantien skal gjelde,
kan det kreves bevis på hvor og når produktet er blitt
kjøpt.
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