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Santexin toimintatakuu tarkoittaa sitä, että loppuasiakas kokee Santexin tuotteiden tuovan 
käyttömukavuutta ja huoletonta käyttöä moniksi vuosiksi. 

Toimintatakuuta sovelletaan seuraavien normien mukaisesti: 
• Ruotsin rakennusteollisuuden ammattimaisessa rakennustoiminnassa käytettäviä 

tuotteita koskevat yleiset määräykset, ABM07
• Ruotsin tasolasiyhdistyksen ohjeet
• Ruotsin puu- ja huonekaluyritysten ohjeet
• Ruotsin Puun liimapuun käyttöä ja kunnossapitoa ja liimapuun oikeaa käsittelyä koskevat 

ohjeet.

Toimintatakuu koskee vain tuotteita, jotka on toimitettu ja asennettu ja joita on 
kunnossapidetty Santexin käsikirjojen ja ohjeiden mukaisesti. Hoito- ja kunnossapito-ohjeet 
on esitetty Santex-tuotteiden Asennus- ja hoitokäsikirjassa. Asennus- ja hoitokäsikirja 
toimitetaan kaikkien tuotteiden mukana ja on ladattavissa Santexin verkkosivuilta 
osoitteessa www.santex.se, www.santex.no ja www.santex.fi. 

TAKUUAJAT 

Toimintatakuu rajoittuu vialliset osat, ei kuitenkaan puuosat, korvaavien osien toimitukseen 
kuluitta loppuasiakkaalle. 

• 5 vuoden toimintatakuu katolle, liukuoville, taiteoville ja aurinkosuojille.

• 2 vuoden reklamaatio-oikeus lukoille.

• 10 vuoden takuu kondensoituneen veden muodostumiselle eristyslasien väliin (vuotava 
eristyslasipaketti).

• 10 vuoden takuu koskee kennomuovikaton UV-kestävyyttä eli että pinta ei rikkoudu tai
värjäänny (kellastu) yli 6:ta prosenttia takuuaikana. Takuu koskee myös raekuurojen 
aiheuttamia vaurioita, kun raekoko on enintään 20 mm ja tuulen nopeus enintään 21 m/s. 

http://www.santex.se/
http://www.santex.no/
http://www.santex.fi/
mailto:info@santex.se
mailto:info@santex.se


TOIMINTATAKUU

Santex System AB • Box 513, SE-301 80 Halmstad, Sweden 
Puh. +46 35 172 300 • Faksi +46 35 125 023 • S-posti info@santex.se • Sivu !  (3)2

Tuotenro 000985 Tark. 

TOIMINTATAKUUN LAAJUUS 

Toimintatakuu koskee alkuperäisiä rakenne- ja materiaalivikoja ja on voimassa 
seuraavien ehtojen täyttyessä: 
• Toimitus ja asennus on suoritettu Ruotsissa, Norjassa tai Suomessa aikaisintaan 

toukokuussa 2016.

• Tuotteita on varastoitu turvallisessa paikassa ja Santexin ohjeiden mukaisesti.

• Asennus- ja hoitokäsikirjojen asennusta, tarkastusta sekä hoitoa ja kunnossapitoa 
koskevia ohjeita on noudatettu vaihe vaiheelta ja tämä on myös dokumentoitu.

TOIMINTATAKUU EI KATA: 

• perustuksen ja seinien vajoamia ja liikkeitä

• perustusta tai julkisivua vasten olevien tiivisteiden vuotoja

• vahinkoja, jotka johtuvat tuotteeseen tehdyistä muutoksista, virheellisestä 
asennuksesta tai kokoonpanosta, huonosta hoidosta, epänormaalista käytöstä tai 
muusta syystä, joka johtuu ostajasta, asentajasta tai loppuasiakkaasta

• virheellisten tai kokonaan puuttuvien esi- tai ylläpitokäsiteltyjen puuosien vaihtoa tai 
korvaamista

• liiallista voimankäyttöä tai virheellistä käsittelyä

• vahinkoja, jotka johtuvat poikkeuksellisista sääolosuhteista, kuten kaatosateesta, tulvasta, 
raesateesta, lumesta tai voimakkaista tuulenpuuskista

• vahinkoja, värjäytymiä ja ruostetta, jotka johtuvat laskeumista, noesta, pölystä jne.

• vahinkoja, värjäytymiä ja ruostetta, jotka johtuvat kasvustoista, levistä, sammaleista jne.

• muiden sävyjen kuin valkoisen valonkestävyyttä

• tuotteiden ja päälli- ja lisärakenteiden purkamista ja asentamista Santexin valvonnan 
ulkopuolella

• teline- tai muiden asennukseen tarvittavien nostotöiden kustannuksia.
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SÄILYTYS ENNEN ASENNUSTA 

Tuotetta on suojattava sateelta ja lialta ja säilytettävä siten, että ilma pääsee vapaasti 
kiertämään. 

Tuotteita on säilytettävä niin, että mitkään maalatut pinnat eivät ole kosketuksissa toisiinsa 
eivätkä muihin materiaaleihin. 

Maalattuja pintoja ei saa säilyttää paineisessa tilassa niin, että värikalvo vahingoittuu. 

Tuotteet on säilytettävä pystyssä varastoinnin aikana, niin että painokuormitus kohdistuu 
kynnyksiin tai karmin alaosaan. Pidempien varastointien (> 2 viikkoa) ajaksi muovit ja teipit on 
poistettava. 

VAHINKOILMOITUKSEN EDELLYTYKSET 

Toimintatakuun voimassaolo alkaa Santexin laskutuspäivästä lukien. 

Toimitusvahingoista on ilmoitettava myyjälle tuotetta vastaanotettaessa, kuitenkin viimeistään 7 
päivän kuluessa vastaanottamisesta (ks. myös Asennus- ja hoitokäsikirja). 

Tuotevaurioista on ilmoitettava tuotteen myyjälle viiveettä vian havaitsemisen jälkeen. 
Vahinkoilmoituksen yhteydessä on ilmoitettava/toimitettava aina lasku/takuutodistus, 
tilausnumero, kuvaus/syy ilmoitukseen sekä valokuva (yleiskuva ja kuva vahinkokohdasta). 
Näitä tietoja voidaan kysyä asian käsittelyn aikana. 

............................................................. 

Tilausnumero 

.......................................................................... ............................................................. 

Myyjä/asentaja Päiväys

mailto:info@santex.se
mailto:info@santex.se

