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Korrosions-
klasse

Miljøets 
korrosivitet

Miljøeksempel Egnet

C1 Meget lav Opvarmede lokaler med tør luft og ubetydelig mængde luftforurening, 
fx kontorer, forretninger, skoler, hoteller.

Aluzink 185 g/m2

C2 Lav Atmosfærer med lavt indhold af luftforurening. Uopvarmede lokaler med skiftende 
temperatur og luftfugtighed. Lav frekvens af fugtkondensering og lavt indhold af 
luftforurening, fx sportshaller, lagerlokaler.

Aluzink 185 g/m2

C3 Moderat Atmosfærer med en vis mængde salt eller moderat luftforurening. Bymæssige 
områder og områder med spredt industri. Områder med en vis påvirkning fra kysten. 
Lokaler med moderat luftfugtighed og en vis mængde luftforurening fra produktions-
processer, fx bryggerier, mejerier, vaskerier.

Aluzink 185 g/m2

C4 Høj Atmosfærer med moderat saltindhold eller en mærkbar mængde luftforurening. Indu-
stri og kystområder. Lokaler med høj luftfugtighed og en stor mængde luftforurening 
fra produktionsprocesser, fx kemiske industrier, svømmehaller, skibsværfter.

Aluzink 185 g/m2

C5-I Meget høj 
(Industriel)

Industriområder med høj luftfugtighed og aggressiv atmosfære. Lokaler med næsten 
permanent fugtkondensering og en stor mængde luftforurening.

Ikke egnet, kontakt Plannja

C5-M Meget høj 
(Maritim)

Kyst- og offshoreområder med store mængder salt. Lokaler med næsten permanent 
fugtkondensering og en stor mængde luftforurening.

Ikke egnet, kontakt Plannja

Tabel 2

Garanti for Plannja Profilplader
 

Objekt:

Adresse:

Indkøbssted:

Arbejdet udført af:

Dato:

For leverancer fra Plannja er ABM07 (Allmänna bestämmelser för köp av varor till yrkesmäs-
sig byggverksamhet) gældende. Denne garanti udgør en specificering af relevante afsnit af 
ABM07. Fra og med november 2014 er garantien gældende fra leverancens indkøbsdato. 
Lovfastsatte forbrugerrettigheder påvirkes ikke af bestemmelserne i denne garanti.

Garantien gælder for kvaliteten af aluzinkplader med belægning. Garantien dækker den 
strukturelle integritet, det vil sige, at brud eller huller ikke opstår som følge af korrosion af 
aluzinkpladen, der er belagt med 185 g/m2 på begge sider og beregnet til bygningsformål, 
såvel udendørs som indendørs, se tabel 1.

Belægning Garanti mod gennemtæring

C1-C3 C4

Aluzink 185 g/m2 25 år 15 år

Tabel 1 | Plannja AS anser C4 som højest mulige korrosionsklasse i hele Danmark.
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Garantiperioden regnes fra leveringsdato på byggeplads eller 18 måneder 
efter fremstilling afhængigt af, hvad der indtræffer først.

Garantibetingelser
Garantien gælder for Plannja plader, der er benyttet til tag- eller vægbe-
klædning på bygninger, forudsat at montage, årligt eftersyn samt vedlige-
holdelse er udført håndværksmæssigt korrekt og i overensstemmelse med 
Plannjas gældende anvisninger og instruktioner. Brochuren ”Råd om valg 
af materialer og vedligeholdelse” af Plannjas produkter, som kan findes 
på plannja.dk, tjener som et tillæg til denne garanti, hvorfor indholdet 
skal tages i betragtning ved valg af Plannjas produkter og tilbehør samt 
ved montage og vedligeholdelse.

Garantien gælder ved brug af aluzink 185 g/m² i normalt miljø i henhold til 
C1-C4, se tabel 2. Garantien er ikke gældende ved brug i særligt korrosive 
eller aggressive miljøer som fx i kystnære områder med højt saltindhold i 
luften, ej heller for plader, der er i kontakt med vand, eller hvor korrosive 
kemikalier, korrosiv røg, kondens og aske, cementstøv eller dyreekskremen-
ter kan påvirke overfladen. Bagsidens beskyttende laklag eller overflader 
med udbedringsmaling er ikke omfattet af garantien.

Kontakt med våd beton, vådt tømmer, jord eller andre overflader skal være 
undgået, og metalpladen må ikke være benyttet i kontakt med fugtige, 
korrosive materialer eller materialer, som kan medføre galvanisk korrosion. 

Garantien omfatter ikke skader, som kan påvises at skyldes forkert opbeva-
ring som for eksempel i et fugtigt eller korrosivt miljø eller ved unormale 
temperaturer.

Produktet skal være monteret inden for 6 måneder efter fakturadato.

Den skade, som garantikravet vedrører, skal omfatte mere end 5 % af 
produktets totale overflade hos slutbrugeren.

Produktet skal være benyttet i miljøer med "normale vejrforhold" inden 
for de angivne korrosionsklasser.

Reklamation skal ske skriftligt til Plannja inden for tre måneder efter, at 
skaden blev opdaget eller burde have været opdaget. Garantikravet skal 
meddeles til forhandleren/leverandøren.

Plannja eller Plannjas repræsentant skal have lejlighed til at besigtige det 
produkt, der reklameres over, i overensstemmelse med denne garanti.

Garantien gælder endvidere under forudsætning af, at
a) produktet er monteret i henhold til de på salgstidspunket gældende 
montageanvisninger og produktbrochurer.
b) bearbejdning foregår ved temperaturer i henhold til de på salgstids-
punktet gældende Plannjas tekniske datablade.
c) bukkeradiusser i henhold til Plannjas tekniske datablade overholdes, 
og at pladen ikke bukkes kraftigt tilbage.

d) den maksimale anvendelsestemperatur for Plannja Aluzink er maks. 
80 °C.
e) der er benyttet egnede fastgørelseselementer og tætningsmidler for 
den aktuelle korrosionsklasse.
f) produktet og dets belægning ikke beskadiges mekanisk eller kemisk.
g) bearbejdningsskader, som har forårsaget, at farvelaget er blevet 
gennembrudt, udbedres med egnet udbedringsmaling.
h) metalspåner, som er fremkommet ved skæring, boring eller tilsva-
rende, straks fjernes.
i) vand kan løbe uhindret af fra alle pladeoverflader.
j) ophobninger af snavs eller andre aflejringer samt områder i regnskygge 
er afvasket på fagligt korrekt måde.

Erstatningsregler
Fremsættes berettigede krav i henhold til denne garanti, påtager Plannja 
sig efter eget valg og afhængigt af pladens alder enten helt eller delvis 
omkostningerne uden omkostning for køber at levere en ny plade, som 
erstatning for den defekte. Afhjælpningen skal være den mest praktiske 
i kombination med, at udgiften skal være rimelig. I henhold til garantien 
er det økonomiske ansvar begrænset til den oprindeligt fakturerede værdi 
for den leverance, reklamationen vedrører. Plannja yder ikke erstatning 
for tab af indtjening.

Plannja er i intet tilfælde ansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge 
af sådanne skader, som denne garanti omhandler. 

En tilsvarende garanti for erstattede plader gælder for den resterende del 
af den oprindelige garantiperiode.

I erstatningens størrelse tages der hensyn til, at bygningen har udfyldt 
sin funktion i et antal år samt til den resterende levetid. Nedenstående 
retningslinjer anvendes (Tabel 3). 

Ved gennemtærede plader, som har medført lækage, erstattes beskadigede 
plader. For ny plade er pladeudgiften gældende.

Forudsætning for behandling af garantikrav er, at pladematerialet kan 
identificeres med ordrenummer, og at fakturakopi eller andet indkøbs-
dokument for pladematerialet kan fremvises.

Tabel 3

Tid i år Ny plade 
Erstatning i %

0-15* år 100

15-25* år 50

* Se tabel 1 for garantiperiode.
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