Levetid på stålkanter
STRAIGHTCURVE® PRODUKTGARANTI

GENERELT
Rusting av stål påvirkes av mange forskjellige faktorer som kan ha innvirkning på denne prosessen. Under ideelle omstendigheter vil produktene våre vare i mange tiår
til hundrevis av år. Under dårligst mulige forhold varer produktene våre i minst 10 år Der hvor en kant skal graves ned, kan du forlenge levetiden eller
kantingen ved å male eller ved å påføre bitumen før etterfylling. Rusting fremskyndes under påvirkning av fukt, salt (saltholdighet i jord), syre (jordens syre) og
jordtetthet (oksygen). Nærhet til saltvann reduserer levetiden betraktelig. VIKTIG: Patinaen som utvikler seg på cortenstål dannes under våt-tørr-syklusen. Å la
stålet tørke er avgjørende for at en tett patina skal utvikle seg godt og hindre videre rusting.

VÅR GARANTI
I løpet av garantiperioden for Straightcurve® og fra datoen for levering av
produktene fra Straightcurve til forbrukeren, eller av en autorisert distributør til
kjøperen, vil Straightcurve® erstatte eller reparere strukturelt defekte produkter
uten kostnad med forbehold om følgende betingelser.

		

(e) f eilaktig bruk av produktet av kjøperen eller personer som kjøperen
har juridisk ansvar for (inkludert mindreårige);

		

(f) enhver bruk eller drift av produktet utenfor produktets fysiske eller
miljømessige spesifikasjoner;

		

(g) utilstrekkelig eller feilaktig klargjøring av monteringsstedet;

1. Garantiperioden for den strukturelle integriteten til Straightcurve®-kanter i
galvanisert stål er 15 år, og 10 år for kanter i cortenstål.

		

(h) utilstrekkelig eller feilaktig vedlikehold av produktet;

		

(i) b
 ruk av Straightcurve®-produkter på noen andre måter enn det som
er angitt av Straightcurve®;

2.	Situasjoner der jorden er etsende og ikke drenerende (vanligvis leirrike/
saltholdige/etsende jordtyper) kan vanligvis påvirke levetiden til
produktene våre negativt. Ved installasjon av kanter over 200 mm og hvis
jorden innehar slike egenskaper, må minst ett av de forebyggende skrittene
1 og 2 nedenfor tas for at den strukturelle garantien på 10 eller 15 år skal
gjelde.

		

(j) bruk av sterke kjemikalier på produktene, inkludert syre, salt og
hydrogenperoksid;

		

(k) misbruk, feil installasjon eller annen feilaktig bruk;

		

(l) forbrukeren, som produktet leveres til, forårsaker at produktene blir av
uakseptabel kvalitet, eller unnlater å gjøre rimelige tiltak for å forhindre at
produktene blir av uakseptabel kvalitet;

		

(m) produktet er skadet grunnet unormal bruk;

		

		

(a) Påføre bitumen på den øvre halvdelen av den nedgravde delen/
baksiden for å beskytte det mest sårbare området – grensesnittet
mellom fyllmasse (jord, stein, mulch osv.) og luft.
(b) Forbedre drenering ved å ha

			

(i) et rent underlag av grovsand under kantingen

			

(ii) ren grovsand mot baksiden av kantingen (10 cm er nok)

			

(iii) drensrør adskilt fra selve stålkanten kan brukes som et alternativ
til grovsand.

		

(n) p
 roduktet brukes til andre formål enn angitt av Straightcurve®;

		

(o) slitasje i samsvar med normal gradvis forringelse;

		

(p) produktet installeres innenfor 1 km fra kysten;

		

(q) produktet installeres i løpet av en ekstremt fuktig sesong.

4. 	Garantien vil gjelde dersom forbrukeren kan framlegge bevis på kjøpet.

NB! Dette kan øke levetiden under alle forhold.
3. Garantien vil ikke gjelde om skade eller tap oppstår som følge av:
		 (a) kantene ikke er installert i overensstemmelse med instruksene fra
Straightcurve;®;
		

(b) bruk av utstyr, som forbruksvarer eller maskinvare som ikke er
produsert eller godkjent av Straightcurve®;

		

(c) uvanlig belastning eller feilaktig bruk av Straightcurve®-produktene
utover normal bruk i hagen;

		

(d) e
 ventuelle modifikasjoner av produktet som ikke var skriftlig
godkjent av Straightcurve®;
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5. 	Alle installasjonskostnader som påløper forbrukeren må betales
av forbrukeren.
6. 	Denne garantien gjelder ikke dekking av skader på produktets overflate,
som lett rust eller merker på overflaten, eller tæring på noen overflater.
7. 	Hvis produktene som selges i Norge ikke installeres av eller på vegne av
forbrukeren innen 30 dager fra levering, begynner garantiperioden som
nevnt overfor å løpe fra leveringsdatoen.

