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Betingelser for
opfyldelse af garantivilkår

• At produktet ikke anvendes i særligt korrosivt eller 
aggressivt miljø, f.eks. i luft med højt saltindhold, 
i konstant kontakt med vand eller i forbindelse 
med f.eks. kemikalier, røg, kobber, bly, dyr og/eller  
husdyrsgødning, støv og aske samt andre udefra-
kommende korrosionsfremkaldende elementer.

• At den valgte overfladetype er anvendelig i den 
aktuelle korrosionsklasse.

• At produktet har undgået kontakt med våd beton, 
vådt tømmer og trykimprægneret træ.

• At produktet er monteret efter DS Stålprofils 
montagevejledning.

 • at produktet er monteret med DS Befæstelse og 
DS Tætningstilbehør.

 • At produktet er vedligeholdt og efterset iht. gæl-
dende retningslinjer fra DS Stålprofil A/S.

 • At produktet er monteret ved den korrekte tag-
hældning.

Erstatningsbetingelser

• Ved modtagelse af berettigede krav iht. denne 
garanti vælger DS Stålprofil A/S afhængig af 
produktets beskaffenhed hvorvidt produktet skal 
omlakeres eller om der skal leveres nye produkter 
som erstatning for de defekte.

• Udgiftsansvaret i forbindelse med denne garanti 
er begrænset til den oprindelig fakturaværdi og 
dækker således ikke omkostningen ved ommon-
tering.

•  DS Stålprofil A/S er ikke ansvarlig for direkte eller 
indirekte tab herunder produktionstab, huslejetab, 
følgeskader og skader på øvrige bygningsdele og 
bygninger.

 • Garantien for udskiftede eller omlakerede pro-
dukter er gældende i den resterende periode of 
den oprindelige garanti.

Vær opmærksom på at spændingsbuler i
tyndpladestål ikke er reklamationsberettiget.

• At produktet ikke er udsat for mekanisk påvirk-
ning efter det har forladt fabrikken.

• At produkter i regnskygge afvaskes på korrekt 
måde.

 • At produktet er opbevaret korrekt inden montage 
og ikke monteret senere end 1 måned fra faktura-
datoen.

• At den nuværende ejer kan fremvise skriftligt 
dokumentation som beskriver ordre- og/eller 
fakturanummer eller andet købsbevis.

 • At reklamation fremsendes til DS Stålprofil A/S. 
ikke senere end 3 uger fra at skaden er opdaget 
eller burde være opdaget.

•  At DS Stålprofil A/S har mulighed for at besigtige 
produktet mens dette er monteret.

•  Garantien dækker ikke farveforskelle ved ud-
skiftning af produkter.

 • Garantien dækker ikke evt. korrosionsdannelse 
ved pladekanter og omkring perforeringer af pro-
dukter.

• Garantien dækker ikke bagsidelakering.

• Garantien kan udelukkende træde i kraft ved 
gennemtæring af produkt.
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Find inspriation til
tag- og facadebeklædning
www.ds-staalprofil.dk

Stål er perfekt til tag og facader. Frem for alt fordi stål er stærkt.

Du får derfor en unik løsning, der holder længe, og som beskytter din bygning optimalt – med et

minimum af vedligeholdelse og frihed til at skabe præcis det udtryk, du ønsker.
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Dette garantibevis er udstedt af DS Stålprofil A/S. Garantien omfatter egenproducerede stålplader, 

som i garanti-perioden måtte blive udsat for gennemtæring som følge af fabrikations- og materialefejl.

Garantien er gældende fra købsdatoen og omfatter nedenstående produkter.

Ved anvendelse i områder indenfor 10 kilometer til kystlinje halveres garantiperioden. Der ydes dog 

ikke garanti på aluzink indenfor 10 kilometer til kystlinje. Vær venligst opmærksom på, at garantien 

ikke dækker produkter, som er perforeret.

Der anbefales brug af rustfri befæstelse ved montage indenfor 10 kilometer fra kystlinje.

Der gøres opmærksom på at ovenstående garantivilkår udelukkende omhandler gennemtæring. 

Oven stående garantivilkår omhandler derfor ikke forhold som vedrører overfladebelægning.

DS Stålprofil A/S anbefaler, at vores kunder altid påstræber komplette materialeleverancer, da 

succes sive leveringer til det samme projekt medfører øget risici for nuanceforskelle i overflade-

behandlingen.

DS Stålprofil anbefaler ikke brug af stålplader i bygninger, hvor der holdes landbrugsdyr og heste.

Dette garantibevis er gældende for leverancer foretaget fra januar 2020.

Garantibevis stålplader

• DS Trapez 20-115

• DS Trapez 35-206

• DS Trapez 35-190

• DS Trapez 45-333 S

• DS Sinus 18-75

• DS Sinus 35-143

• DS  Pandeplade 22-270

• DS Pandepladepanel 22-270

• DS Unik 400

• DS Markant 350

• DS Markant 460

• DS Markant 1050

• DS Markant 1070

• DS Premium Facadepanel

• DS Nordic Klikfals

50 µm GreenCoat Pural BT:  30 års garanti

50 µm GreenCoat Pural BT Mat:  30 års garanti

36 µm GreenCoat Pro BT Mat:  30 års garanti

36 µm Pladur IceCrystal:  25 års garanti 

25 µm Polyester:  20 års garanti

Aluzink AZ 185+:  20 års garanti
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Dette garantibevis er udstedt af DS Stålprofil A/S. Garantien omfatter PVC og PC lysplader,

som i garantiperioden måtte have en lysgennemgang på mindre end 70%.

Garantien er gældende fra købsdatoen og omfatter nedenstående produkter.

Garantibevis lysplader

Dette garantibevis er gældende for leverancer foretaget fra januar 2020.

Dette garantibevis er udstedt af DS Stålprofil A/S. Garantien omfatter tagrender, nedløb og fittings, 

som i garantiperioden måtte blive udsat for gennemtæring som følge af fabrikations- og materialefejl. 

Garantien er gældende fra købsdatoen og omfatter nedenstående produkter.

Garantibevis tagrendeprogram

• DS Tagrender • DS Nedløb • DS fittings til tagrendeprogram

• DS Trapez 20-115

• DS Trapez 35-206

• DS Trapez 35-190

• DS Trapez 45-333 S

• DS Sinus 18-75

• DS Sinus 35-143

• DS  Pandeplade 22-270

• DS Unik 400

• DS Markant 1050

• DS Markant 1070

PVC Lysplader: 5 års garanti

PC Lysplader:  10 års garanti

45 µm RWS GreenCoat®: 15 års garanti

Aluzink: 10 års garanti

Der gøres opmærksom på at ovenstående garantivilkår udelukkende omhandler gennemtæring. 

Oven stående garantivilkår omhandler derfor ikke forhold som vedrører overfladebelægning.

Ved anvendelse i områder indenfor 10 kilometer til kystlinje halveres garantiperioden. Der ydes dog 

ikke garanti på aluzink indenfor 10 kilometer til kystlinje. 

Dette garantibevis er gældende for leverancer foretaget fra januar 2020.
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Dette garantibevis er udstedt af DS Stålprofil A/S. Garantien omfatter egenproducerede Format-plader, 

som i garanti-perioden måtte blive udsat for gennemtæring som følge af fabrikations- og materialefejl.

Garantien er gældende fra købsdatoen og omfatter nedenstående produkter.

Ved anvendelse i områder indenfor 10 kilometer til kystlinje halveres garantiperioden. Der ydes dog 

ikke garanti på aluzink indenfor 10 kilometer til kystlinje. Vær venligst opmærksom på, at garantien 

ikke dækker produkter, som er perforeret.

Der gøres opmærksom på at ovenstående garantivilkår udelukkende omhandler gennemtæring. 

Oven stående garantivilkår omhandler derfor ikke forhold som vedrører overfladebelægning.

DS Stålprofil anbefaler ikke brug af stålplader i bygninger, hvor der holdes landbrugsdyr og heste.

Dette garantibevis er gældende for leverancer foretaget fra januar 2020.

Garantibevis Format-plader

• DS Format

Nature: 15 års garanti

Rust: 15 års garanti 

Colour: 15 års garanti
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Dette garantibevis er udstedt af DS Stålprofil A/S. Garantien omfatter egenproducerede facade- 

kassetter, som i garanti-perioden måtte blive udsat for gennemtæring som følge af fabrikations-  

og materialefejl.

Garantien er gældende fra købsdatoen og omfatter nedenstående produkter.

Ved anvendelse i områder indenfor 10 kilometer til kystlinje halveres garantiperioden. Der ydes dog 

ikke garanti på aluzink indenfor 10 kilometer til kystlinje. Vær venligst opmærksom på, at garantien 

ikke dækker produkter, som er perforeret.

Der gøres opmærksom på at ovenstående garantivilkår udelukkende omhandler gennemtæring.  

Oven stående garantivilkår omhandler derfor ikke forhold som vedrører overfladebelægning.

DS Stålprofil A/S anbefaler, at vores kunder altid påstræber komplette materialeleverancer, da  

succes sive leveringer til det samme projekt medfører øget risici for nuanceforskelle i overflade-

behandlingen.

DS Stålprofil anbefaler ikke brug af facadekassetter i bygninger, hvor der holdes landbrugsdyr og heste.

Dette garantibevis er gældende for leverancer foretaget fra januar 2020.

Garantibevis facadekassetter

• DS Facadekassette

50 µm GreenCoat Pural BT:  30 års garanti

50 µm GreenCoat Pural BT Mat:  30 års garanti

36 µm GreenCoat Pro BT Mat:  30 års garanti

Pulverlakering:  15 års garanti
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Dette garantibevis er udstedt af DS Stålprofil A/S. Garantien omfatter egenproducerede aluminiums-

inddækninger, som i garanti-perioden måtte blive udsat for gennemtæring som følge af fabrikations- 

og materialefejl.

Garantien er gældende fra købsdatoen og omfatter nedenstående produkter.

Ved anvendelse i områder indenfor 10 kilometer til kystlinje halveres garantiperioden. Der ydes dog 

ikke garanti på aluzink indenfor 10 kilometer til kystlinje. Vær venligst opmærksom på, at garantien 

ikke dækker produkter, som er perforeret.

Der gøres opmærksom på at ovenstående garantivilkår udelukkende omhandler gennemtæring. 

Oven stående garantivilkår omhandler derfor ikke forhold som vedrører overfladebelægning.

Dette garantibevis er gældende for leverancer foretaget fra januar 2020.

Garantibevis 
aluminiumsinddækninger

• DS Aluminiumsinddækning 221

• DS Aluminiumsinddækning 222

• DS Aluminiumsinddækning 223

• DS Aluminiumsinddækning 224

• DS Aluminiumsinddækning 225

• DS Aluminiumsinddækning 226

• DS Aluminiumsinddækning 227

• DS Aluminiumsinddækning 228

• DS Aluminiumsinddækning 229

• DS Aluminiumsinddækning 230

25 µm Polyester: 20 års garanti
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Dette garantibevis er udstedt af DS Stålprofil A/S. Garantien omfatter sandwichpaneler, som i garanti- 

perioden måtte blive udsat for gennemtæring som følge af fabrikations- og materialefejl.

Garantien er gældende fra købsdatoen og omfatter nedenstående produkter.

Ved anvendelse i områder indenfor 10 kilometer til kystlinje halveres garantiperioden. Vær venligst 

opmærksom på, at garantien ikke dækker produkter, som er perforeret.

Der gøres opmærksom på at ovenstående garantivilkår udelukkende omhandler gennemtæring. 

Oven stående garantivilkår omhandler derfor ikke forhold som vedrører overfladebelægning.

DS Stålprofil A/S anbefaler, at vores kunder altid påstræber komplette materialeleverancer, da 

succes sive leveringer til det samme projekt medfører øget risici for nuanceforskelle i overflade-

behandlingen.

DS Stålprofil anbefaler ikke brug af sandwichpaneler i bygninger, hvor der holdes landbrugsdyr og 

heste.

Dette garantibevis er gældende for leverancer foretaget fra januar 2020.

Garantibevis sandwichpaneler

• DS Siscoroof 4G 1000

• DS MonoWall MV 1000

• DS SuperWall ML

• DS H-Wall 8 P

• DS ThermoWall Kombi

• DS Metfiber ECO Wall

• DS Metfiber ECO HF Wall

• DS Siscotec Roof 4G 1000

• DS Hipertec Roof Sound

• DS Siscotec WALL FV 1000

• DS Superwall HF

• DS Hipertec Wall Sound

PIR skum: 10 års garanti

PUR skum: 10 års garanti

Mineraluld: 10 års garanti
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Optimal udbytte af
stålpladebeklædningen

For at få optimalt udbytte af stålpladebeklædningen, er det vigtigt, at nedenstående vedligeholdelse 

følges. Følgende punkter skal kontrolleres ved kvartalsmæssige eftersyn.

1 At der ikke er smudsophobninger og 
beklædningen i øvrigt er ren. 4 At inddækninger er fastgjorte og slut-

ter tæt til de omgivende materialer.

2 At belægningen er intakt, vær særlig 
opmærksom på snitkanter. 5 At ribbebånd sidder korrekt for optimal 

tætning.

3 At skruer og andre befæstelsesmidler 
ikke har løsnet sig. 6 At eventuelle opståede skader udbed-

res straks.

Rengøring

Det er vigtigt, at beklædningen rengøres med pas sende mellemrum, dog minimum halvårligt.

Vær op mærksom på, at nogle yderflader kan befinde sig i regnskygge, f.eks. facadebeklæd ning under 

udhæng. Disse flader skal rengøres oftere, da der her vil opstå større smuds op hob  ning, fordi der ikke 

vil være en naturlig afskylning i forbindelse med regnvejr. Smudsaflejringer og lignende kan vaskes 

bort med en blød børste og mild sæbevandsopløsning.

DS Stålprofil passer på miljøet

DS Stålprofil anvender og producerer ikke produkter, der forurener eller belaster det miljø, hvori de 

skal anvendes. Alle produkter og bygningsdele kan bortskaffes, destrueres eller genanvendes under 

miljømæssigt fuldt forsvarlige forhold. DS Stålprofil anvender ikke sundhedsfarlige kemikalier, hvis 

arbejdet på fornuftig vis lader sig udføre uden brug af ikke sundhedsfarlige kemikalier.

Stålplader afgiver ikke miljøskadeligestoffer til regnvandet.



DS Stålprofil A/S
Andrupvej 9 · DK-9500 Hobro
Tlf.: +45 96 57 28 28
www.ds-staalprofil.dk
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