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JÆRBOPRO TERRASSETAK
Det er 15 års garanti mot fabrikasjonsfeil.

 LYSGJENNOMGANG: 
 JærboPro må maksimum miste 10 % av lysgjennomgangen i 

løpet av garantitiden på 15 år. Dette direkte og utelukkende 
som følge av sollyspåvirkning sammenlignet med den  
opprinnelige verdi.

  Lysgjennomgang måles i henhold til ASTM D100377.

 FARGE / GULNINGSINDEKS:
 JærboPro må maksimum endre farge med 15 delta i 

garantitiden på 15 år. Dette direkte og utelukkende som følge 
av sollyspåvirkning sammenlignet med den opprinnelige 
verdi. Fargen måles i henhold til ASTM E31305.

 SLAGSTYRKE:
 Som direkte følge av sollyspåvirkning må ikke platene gå i 

stykker ved hagl opp til Ø20 mm, som treffer platene med 
opp til 20 m/s. Slagstyrken måles på en del av den defekte 
platen i henhold til ISO 6603/11985(E) og/eller ASTM D 
562895 metode F. Etter disse testene skal platen splintre for 
at reklamasjonskrav kan gjøres gjeldene.

SUNGLAZE PLATER
Det er 10 års garanti mot fabrikasjonsfeil.

 LYSGJENNOMGANG:  
 SunGlaze må maksimum miste 6 % av lysgjennomgangen i 

løpet av garantitiden på 10 år. Dette direkte og utelukkende 
som følge av sollyspåvirkning sammenlignet med den 
opprinnelige verdi. 

 Lysgjennomgang måles i henhold til ASTM D100377.

 FARGE / GULNINGSINDEKS:
 SunGlaze må maksimum endre farge med 15 delta i 

garantitiden på 10 år. Dette direkte og utelukkende som følge 
av sollyspåvirkning sammenlignet med den opprinnelige 
verdi. Fargen måles i henhold til ASTM E31305.

 SLAGSTYRKE:
 Som direkte følge av sollyspåvirkning må ikke platene gå i 

stykker ved hagl opp til ø20 mm,  som treffer platene med 
opp til 20 m/s. Slagstyrken måles på en del av den defekte 
platen i henhold til ISO 6603/11985(E) og/eller ASTM D 
562895 metode F. Etter disse testene skal platen splintre for 
at reklamasjonskrav kan gjøres gjeldene.

JUMBOLITE PLATER
Det er 10 års garanti mot fabrikasjonsfeil. 

 LYSGJENNOMGANG:  
 JumboLite må maksimum miste 30 % av lysgjennomgangen 

i løpet av garantitiden på 10 år. 
 Dette direkte og utelukkende som følge av sollyspåvirkning 

sammenlignet med den opprinnelige verdi. 
 Lysgjennomgang måles i henhold til ASTM D100377.

 FARGE / GULNINGSINDEKS:
 JumboLite må maksimum endre farge med 30 delta i  

garantitiden på 10 år. Dette direkte og utelukkende som 
følge av sollyspåvirkning sammenlignet med den opprinnelige 
verdi. Fargen måles i henhold til ASTM E31305.

 SLAGSTYRKE:
 Som direkte følge av sollyspåvirkning må ikke platene gå i 

stykker ved hagl opp til ø15 mm,  som treffer platene med 
opp til 20 m/s. Slagstyrken måles på en del av den defekte 
platen i henhold til ISO 6603/11985(E) og/eller ASTM D 
562895 metode F. Etter disse testene skal platen splintre 
for at reklamasjonskrav kan gjøres gjeldene.

PROLITE PLATER 
Det er 8 års garanti mot fabrikasjonsfeil. 

 LYSGJENNOMGANG:  
 ProLite må maksimum miste 30 % av lysgjennomgangen i 

løpet av garantitiden på 8 år. Dette direkte og utelukkende 
som følge av sollyspåvirkning sammenlignet med den 
opprinnelige verdi. 

 Lysgjennomgang måles i henhold til ASTM D100377.

 FARGE / GULNINGSINDEKS:
 ProLite må maksimum endre farge med 30 delta i 

garantitiden på 8 år. Dette direkte og utelukkende som følge 
av sollyspåvirkning sammenlignet med den opprinnelige 
verdi. Fargen måles i henhold til ASTM E31305. 
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BETINGELSER OG FORUTSETNINGER  
FOR GARANTI

Garantien er gjeldene i ovennevnte perioder, regnet fra for
handlerens fakturadato. Kan ikke denne fremskaffes, gjelder 
garantien fra produksjonsdatoen som er printet på platene.

De optiske egenskapene som er nevnt over, utregnes som 
et gjennomsnitt av 10 målinger jevnt fordelt på overfalten  
og gjelder for rene og ripefrie plater. 

Platene må ikke utsettes for varmekilder, åpen ild og lignen
de, eller utsettes for sterke kjemikalier. Materialer som an
vendes i forbindelse med legging, tetting og fastmontering, 
samt avvanning utover platene, skal være egnet til bruk  
sammen med PVC og/eller PC materialer. 

Garantien gjelder kun plater som er transportert, oppbevart, 
behandlet og montert etter Plastmo AS sine gjeldene  
anvisninger. Plastmo AS skal kontaktes straks feilen opp
dages og Plastmo AS skal ha mulighet til å undersøke  
platene mens de ennå er montert.  

Plastmo AS forbeholder seg retten til å gi en forholdsmessig 
erstatning ut fra platenes alder etter nedenstående skjema. 
Det gis utelukkende erstatning for platene eller verdien av 
dem, og ikke av direkte eller indirekte følgeskader. Likledes 
gjelder erstatningen for produktet og ikke for en eventuell  
demontering eller montering av nye plater.

GARANTIBESTEMMELSER
FOR TERRASSETAK OG SUNGLAZE

FORHOLDSMESSIG ERSTATNING AV PLATENE

Periode Erstatning i %

Innen  
utløp av:

Farge / gulning / lysgjennomgang Ved brudd pga. hagl

JærboPro SunGlaze JumboLite ProLite JærboPro SunGlaze JumboLite

1. år 100 100 100 100 100 100 100
2. år 100 100 100 100 100 100 100
3. år 100 100 100 100 100 100 100
4. år 100 100 100 75 100 100 80
5. år 100 100 100 60 100 100 65
6. år 75 75 75 45 90 75 50
7. år 60 60 60 30 80 60 40
8. år 45 45 45 15 70 45 30
9. år 30 30 30 0 60 30 20
10. år 15 15 15 0 50 15 10
11. år 0 0 0 0 40 0 0
12. år 0 0 0 0 30 0 0
13. år 0 0 0 0 20 0 0
14. år 0 0 0 0 15 0 0
15. år 0 0 0 0 10 0 0




