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CBI Norge AS 
 
 
SYSTEMGARANTI  PRODUKTER  LUFTTETTHET 
 
Forutsetning for erstatningsansvaret til Isocell GmbH ifølge denne garantien er: 
 

 at produktene ble brukt iht. normene og retningslinjene i angjeldende land (f.eks. DIN, 
ÖNORM) og iht. bruksretningslinjene til Isocell GmbH. 

 
 at Isocell GmbH hhv. den som har fått i oppdrag av Isocell på stedet har muligheten til 

å kontrollere reklamasjonen. I tillegg må Isocell få et passende tidsrom for 
laboratoriumstester og skaderegulering. 

 
 at Isocell GmbH omgående blir gjort oppmerksom på mangler. 

 
Hvis ikke noe annet er avtalt, gjelder som garantitid tiden som er angitt i garantien for det 
respektive produktet, imidlertid maksimalt 10 år. Innen denne tiden erstatter vi gratis ethvert 
produkt som påviselig ikke lenger har egenskapene som iht. produktdatabladet er nødvendige 
for bruken. Garantien begrenser seg til materialmangler og slike egenskaper som av Isocell 
GmbH i de skriftlige spesifikasjonene uttrykkelig er angitt som garanterte egenskaper. 
 
Isocell GmbH forplikter seg til så raskt som mulig å utbedre eller erstatte produkter som 
påviselig oppviser materialmangler eller som ikke tilsvarer de garanterte egenskapene. For 
reparasjonsarbeidene som er nødvendige for dette, er vi ansvarlige for utlegg for 
håndverkerens (tømrerens, snekkerens) selvkost. 
 
Materialet stilles gratis til disposisjon fritt levert byggeplassen. Vi forbeholder oss retten til å 
utføre arbeidene selv eller å få utført dem av noen valgt av oss. Håndverksarbeidene må være 
utført iht. gjeldende standarder og retningslinjer, og produktene må anvendes iht. 
bruksretningslinjene til firma Isocell GmbH. For følgene som oppstår på grunn av ikke 
fagmessig håndtering, feil lagring, ikke fagmessige produktkombinasjoner, mekaniske skader 
og manglende anvendelse av Isocell systemartikler overtar vi hverken ansvaret for produktene 
eller for følgeskadene. 
 
Den lovpålagte garantien begrenses ikke ved denne garantien. 
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