
Ta gwarancja obowiązuje jako uzupełnienie zobowiązania SSAB1 

wobec swoich klientów, zgodnie z ogólnymi warunkami dostawy 
ALBIF, ważnymi w momencie dostawy. W razie rozbieżności 
z warunkami ALBIF niniejszy dokument posiada pierwszeństwo. 

Niniejsza gwarancja dotyczy produktów GreenCoat ze 
stali cynkowanej na gorąco, z minimalną warstwą cynku 275 g/m2, 
zgodnie ze specyfikacją w tabeli 1 (dalej „Produkt”), w odniesieniu 
do których firma SSAB gwarantuje, że powłoka nie złuszczy się, nie 
popęka ani nie odejdzie z powierzchni Produktu oraz że nie pojawią 
się istotne lub nierówne zmiany koloru. Gwarancja ta obejmuje 
Produkty oraz obszary geograficzne podane w tabelach 1 i 2, oraz 
odnosi się do standardowych kolorów według kart kolorystycznych 
SSAB. Minimalna grubość stali, w okresie ważności gwarancji, 
określona jest w karcie charakterystyki Produktu dostępnej na 
stronie ssab.com/GreenCoat.

Okresy gwarancyjne dla Produktów zdefiniowano w tabeli 1. 

Firma SSAB ponadto gwarantuje, że nie nastąpi perforacja metalu 
w wyniku utleniania w trakcie 30-letniego okresu obowiązywania 
niniejszej gwarancji.

Okresy gwarancyjne liczone są od daty dostawy do klienta lub 
obiektu, lub po 18 miesiącach od daty produkcji, zależnie od tego, 
co nastąpi wcześniej.

WARUNKI GWARANCJI  

�  Aby gwarancja zachowała swoją ważność, uszkodzenia powłoki 
malarskiej muszą obejmować więcej niż 5% powierzchni danej 
połaci dachu lub ściany. 

�  Gwarancja jest ważna tylko w przypadku zastosowania Produktu 
zgodnie z zaleceniami firmy SSAB.

�  Przy obróbce i wykorzystaniu końcowego produktu należy 
przestrzegać instrukcji i zaleceń firmy SSAB przedstawionych 
w stosownych kartach charakterystyki produktów oraz 
dokumentacji technicznej. Karty danych technicznych oraz 
instrukcje są opublikowane na stronie internetowej SSAB (www.
ssab.com/Download-center). Ponadto, na żądanie, dostępne są 
w dziale wsparcia technicznego firmy SSAB.

�  Przechowywanie, pakowanie oraz transport Produktów musi 
odbywać się zgodnie z opisem dotyczącym najlepszych praktyk, 
zawartym w opracowanych przez zrzeszenie ECCA „Wytycznych 
w zakresie przechowywania dla blach powlekanych organicznie”.

GREENCOAT® GWARANCJA 
OBOWIĄZUJĄCA W EUROPIE

�  Gwarancja nie obowiązuje w następujących przypadkach:

 •  Gwarancja nie dotyczy ochronnej powłoki lakierowej na 
stronie odwrotnej lub perforacji wynikającej z utlenienia 
pochodzącego od strony spodniej.

 •  Jeśli nachylenie dachu lub innej powierzchni jest mniejsze 
niż 1:16 (3,6°) lub woda nie może swobodnie spływać ze 
wszystkich powierzchni. 

 •  Jeśli arkusz i jego powłoka zostały uszkodzone chemicznie  
lub mechanicznie.

 •  Gwarancja nie dotyczy korozji krawędziowej zaczynającej 
się w miejscu perforacji lub na nieosłoniętych ciętych 
krawędziach Produktów narażonych na oddziaływanie 
środowiska zewnętrznego. 

 •  Jeśli Produkt zastosowano w wyjątkowo korozyjnych lub 
agresywnych środowiskach, np. C5, wg normy EN10169:2010. 

 •  Jeśli Produkt pozostaje w stałym kontakcie z wodą, tynkiem, 
wilgotnym drewnem lub ziemią, lub w warunkach, w których 
żrące chemikalia i opary, skondensowana masa i popioły, 
niezwiązany cement, pył cementowy bądź obornik mogą mieć 
wpływ na powierzchnię Produktu.

 •  Jeśli zastosowano wkręty i uszczelniacze nieodpowiednie dla 
danej klasy korozyjności.

 •  Jeżeli uszczelniacz, szczególnie w przypadku pokryć 
dachowych na felc, uszkodził powierzchnię arkusza.

 •  Jeżeli uszkodzenia robocze powodujące pogarszanie się 
stanu powłoki kolorowej nie zostały naprawione za pomocą 
profesjonalnej wyprawki malarskiej przez wykonawcę lub 
właściciela nieruchomości.

 •  Jeżeli Produkt został uszkodzony w wyniku nieprawidłowego 
przetwarzania (np. profilowania) u kolejnego producenta bądź 
w trakcie lub po montażu. 

 •  Jeżeli spadek systemu rynnowego wynosi mniej niż 
2,5 mm/m.

 •  Jeżeli nagromadzenie zabrudzeń i innych osadów oraz obszary 
osłonięte przed deszczem nie były czyszczone dorocznie 
w profesjonalny sposób.

 •  Jeżeli doroczna inspekcja i konserwacja nie zostały 
przeprowadzone i udokumentowane w sposób profesjonalny.

1) Nazwa SSAB odnosi się do spółki SSAB EMEA AB lub SSAB Europe Oy bądź 
ich oddziałów, zależnie od tego, która spółka jest sprzedawcą Produktu.
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WARUNKI DOTYCZĄCE ŚRODKÓW ZARADCZYCH

�  W przypadku uzasadnionych roszczeń na podstawie tej 
gwarancji firma SSAB, wedle własnego uznania, postąpi w jeden 
z przedstawionych poniżej sposobów:

 •  zaoferuje obniżkę ceny, całościową lub częściową, 
uwzględniając defekt i wiek Produktu,

 •  naprawi Produkt poprzez odmalowanie uszkodzonego 
arkusza; lub

 •  wymieni Produkt, bezpłatnie dostarczając klientowi nowy.

�  Powyższe środki zaradcze zostaną zrealizowane przy użyciu 
asortymentu produktów SSAB dostępnego w czasie ich realizacji, 
co może skutkować wystąpieniem różnic kolorystycznych 
w porównaniu z pierwotnym Produktem.

�  Wymiana, naprawa lub odnowienie wykończenia Produktu  
nie powodują wydłużenia okresu pierwotnej gwarancji.

�  Zobowiązania firmy SSAB na podstawie niniejszej gwarancji 
ograniczają się do zafakturowanej wartości wadliwych 
Produktów.

�  O ile nie stwierdzono inaczej w niniejszej gwarancji, firma 
SSAB w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za 
bezpośrednie lub pośrednie straty związane z defektem 
Produktu. 

�  Rozpatrywane będą wyłącznie roszczenia bezpośrednich 
klientów firmy SSAB jako beneficjentów tej gwarancji. Klient 
zajmie się niezależnie roszczeniami swoich klientów.

�  Roszczenie musi zostać uzupełnione o dokumentację 
identyfikującą Produkt; tj. numer zamówienia oraz kopię  
faktury lub innego dowodu zakupu. 

�  Reklamacja musi dotrzeć do firmy SSAB w ciągu sześciu miesięcy 
od momentu, gdy zauważono rozbieżności lub powinny one 
zostać zauważone, a także w obrębie okresu gwarancyjnego.

WARUNKI SPECJALNE

Niniejsza gwarancja podlega przepisom kraju zamieszkania 
sprzedawcy. Gwarancja obejmuje wszystkie Produkty sprzedane 
przez firmę SSAB po 1 lipca 2016 r.

RYSUNEK 1 Strefy z różnymi okresami gwarancyjnymi.

ZONE 1

ZONE 2

5 °C

10 °C

15 °C

20 °C

25 °C

30 °C

35 °C

GREENCOAT® GWARANCJA 
OBOWIĄZUJĄCA W EUROPIE

2/3

GreenCoat – nowa marka blach powlekanych firmy SSAB, reprezentująca najbardziej przyjazną dla środowiska paletę rozwiązań  
do produkcji pokryć dachowych, fasad oraz systemów odprowadzania wody deszczowej. Dowiedz się więcej na ssab.com/GreenCoat



TABELA 1  Europejska gwarancja na powlekane kolorowo  
produkty firmy SSAB.

Produkty 
(stal powlekana Z275 oraz powłoka 
organiczna po obu stronach)

STREFA 1 ** 
(lata)

STREFA 2  
(lata)

Pokrycia dachowe

GreenCoat Pro BT * 20 15

GreenCoat Mica BT * 20 15

GreenCoat Pural 20 15

GreenCoat PLX BT * 20 15

GreenCoat FAP BT * 20 15

GreenCoat Pural PLX 20 15

GreenCoat Pural FAP 20 15

GreenCoat Crown BT * 15 10

GreenCoat Cool 15 10

GreenCoat Purex 15 10

Matt Polyester 10 5

Polyester 10 5

Nova 15 10

Fasady

GreenCoat Hiarc 25 20

GreenCoat Hiarc Max 25 20

GreenCoat Fascia BT * 15 10

GreenCoat Anti-Graffiti BT * 15 10

GreenCoat Hiarc Clean 15 10

GreenCoat Hiarc Cool 15 10

Polyester 10 5

Systemy rynnowe

GreenCoat RWS 15 10

Pural RWS 15 10

* BT – technologia bazująca na  
naturalnych składnikach, opaten- 
towane rozwiązanie firmy SSAB.

 
** Jako że promieniowanie UV zależy od wysokości nad poziomem morza 
i rośnie wraz z nią, każdy obiekt usytuowany powyżej 900 m nad poziomem 
morza podlega tej samej gwarancji co w przypadku strefy 2. 

TABELA 2  Gwarancja ogranicza się do Produktów stosowanych 
w którymkolwiek z poniższych krajów.

Kraj Strefa

Albania 1

Andora 1

Armenia 2

Austria 1

Azerbejdżan 2

Białoruś 1

Belgia 1

Bośnia 
i Hercegowina

2

Bułgaria 2

Chorwacja 2

Cypr 2

Republika Czeska 1

Dania 1

Estonia 1

Finlandia 1

Francja 1

Gruzja 2

Niemcy 1

Grecja 2

Węgry 1

Islandia 1

Irlandia 1

Włochy * 2

Kazachstan 2

Kirgistan 2

Łotwa 1

Kraj Strefa

Liechtenstein 1

Litwa 1

Luksemburg 1

Macedonia 2

Malta 2

Mołdawia 1

Monako 2

Czarnogóra 2

Holandia 1

Norwegia 1

Polska 1

Portugalia 2

Rumunia 1

Rosja 1

San Marino 2

Serbia 2

Słowacja 1

Słowenia 2

Hiszpania 2

Szwecja 1

Szwajcaria 1

Tadżykistan 2

Turcja 2

Ukraina 1

Uzbekistan 2

Wielka Brytania 1

Watykan 2

* Włochy, Tyrol Południowy: Strefa 1. Włochy, pozostałe obszary: Strefa 2
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