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Normgaranti för rostskyddsmålning
Normgarantin innebär att de målade ytorna under garantitiden
uppfyller nedanstående värden.
Rostgrad

Ri 1 enligt SS-EN ISO 4628-3:2004

Blåsbildningsgrad

0 enligt SS-EN ISO 4628-2:2004

Avflagningsgrad

0 enligt SS-EN ISO 4628-:5:2004

Sprickbildningsgrad

0 enligt SS-EN ISO 4628-4:2004

miljöbetingelser för den målade ytan ska vara väl
kända.
2.4

Att konstruktionen har sådana mått att utrymmet är
tillräckligt för att utföra svetsning, ytbehandling och
normal underhållsmålning.

2.5

Att kanter, hål, svetsar mm skall vara utförda med
tillräcklig jämnhet samt med gradade och rundade
kanter. Tabell 10.1 över förbehandlingsgrader
enligt SS-EN 1090-2 (SS-EN ISO 8501-3).

2.6

Att stålytornas rostgrad ej är sämre än rostgrad C
enligt ISO 8501-1. För ytor under vatten får
stålytorna ej ha sämre rostgrad än B.

2.7

I de fall entreprenören under arbetets utförande
underrättar beställaren att någon av förutsättningarna enligt ovan ej är uppfylld och beställaren
kräver att arbetena skall utföras utan tillrättaläggande av de förutsättningar som brister skall
garanti ej gälla.

För garantin, som kan gälla två eller fem år beroende av miljöbetingelse och målningssystem, gäller följande villkor:
1.

Lämnad garanti avser utförande enligt kontraktshandlingarna.
AB 04 gäller som leveransbestämmelser.

2.

Lämnad garanti förutsätter följande:
2.1

Att entreprenören utför arbetet i sin helhet.

2.2.

Att arbetet kan utföras under förhållanden som kan
kontrolleras av entreprenören samt att vid otjänlig
väderlek tidsförlängning medges.

2.3

Att vid den längre garantitiden om fem år samt för
konstruktioner, som skall användas i vatten, arbetet
utföres under intäckta förhållanden så att
specificerade miljöbetingelser kan innehållas och
kontrolleras. Användningsområde och

Garantin omfattar ej sådana skador som är att
hänföra till mekaniska skador, vattensamlingar,
spalter, läckage, brand, explosion, konstruktionsfel
eller dylikt.
2.8

Normgarantin baserar sig på Korrosivitetsklasser
och målnings-/ färgsystem som framgår av SS-EN
ISO 12 944. Dock skall all förbehandling motsvara
minst Sa 2½ enligt SS-EN ISO 8501-1 (gäller ej
målning på varmförzinkat).
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3.

Entreprenörens åtagande under garantin begränsas till
omfattning och kostnad motsvarande kontraktssumman samt
enligt AB 04.

4.

Beställaren svarar för att under garantitiden de målade ytorna
inte utsätts för större påfrestningar än vad som framgår av
kontraktshandlingarna.

5.

Garantitiden för målnings-/ färgsytem beskrivna i SS-EN 12 944
är i normalfallet två år efter slutbesiktigad ytbehandling.
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En utökad garantitid om fem år för objekt eller ytor som inte
utsätts för särskild kemisk och/eller termisk påverkan gäller för
de mera kvalificerade tjockfilmssystemen om minimum 280 μm
enligt SS-EN 12 944.
För objekt/ytor med särskild kemisk och/eller termisk påverkan
samt för objekt under vatten kan annan garantitid än 2 år
ändock avtalas mellan parterna förutsatt att målnings/färgsystemt är speciellt anpassat till aktuellt objekt.
Annan garantitid än de ovan nämnda kan avtalas mellan parterna.
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