
 
 
 
 

 

Colorcoat HPS200 Ultra
®

 Gwarancja 
 

Oświadczenie gwarancyjne dla NOWAX SP1747 22nd Marzec 2011 
 

Gwarancja obejmuje blachy Colorcoat HPS200 Ultra® (Standardowe kolory Signature /classic / Matt) w 

zastosowaniu na indywidualne pokrycia dachowe. 
 
Tata Steel gwarantuje, że powłoka pozostanie przyczepna do podłoża stalowego przez okres podany w poniżej 

tabeli. Po upływie tego okresu, na pojedynczych płaszczyznach tzn. na jednej ścianie lub połaci dachowej, 

łuszczenie się lakieru nie przekroczy 5% lub 100 m2 powierzchni, w zależności od tego która wartość jest mniejsza.   
Przy założeniu, że dana płaszczyzna pokrycia jest równomiernie narażona na działanie warunków 
środowiska naturalnego, blaknięcie lub zmiany koloru powinny być ograniczone i jednolite.  
Krawędzie cięte objęte są gwarancja przez cały okres jej obowiązywania dla danego pokrycia. . Patrz wyłącznie 
nr 2. 

 
Zakres gwarancji   
Poniższa tabela podaje zakres gwarancji na poszczególne pokrycia 

 

Zakres Gwarancji  Ląd  Teren nadmorski* 

 Ściany  Dachy Ściany  Dachy 

Zone 1 countries 30 (30)  30 (20) 25 (20)  20 (15) 

Zone 2 countries 25 (20)  20 (10) 20 (15)  15 (10) 

 
*teren nadmorski to teren w odległości do 1km od brzegu morskiego  
Dla wysokości >900m obowiązuje redukcja czasu o 20%.  
Dla kolorów Classic/Matt okres gwarancji podany jest w nawiasach. W celu uzyskania informacji o 
niestandardowych kolorach należy zwrócić się do  Tata Steel. 
Gwarancja wchodzi w życie po zamontowaniu blachy, ale nie później niż po upływie 12 miesięcy od wysyłki 
towaru. 
Reklamacje muszą być rejestrowane za pośrednictwem łańcucha dostaw, z załączeniem kopi tej gwarancji 

oraz numerem identyfikującym materiał Tata Steel z oryginalnym numerem kręgu / umowy. 
 

 
 

 

NOWAX z przyjemnością 

wystawia gwarancje dla : 
 

 

-------------------------------------------------



 
 

 

Warunki gwarancji 
 

Ograniczenia  
1. Materiał musi być zamontowany na budynku w ciągu 12 miesięcy od 

wysyłki towaru przez Tata Steel. 

2. Tata Steel musi zostać powiadomione w formie pisemnej przez 
Reklamującego w terminie 30 dni od stwierdzenia jakiejkolwiek wady 
wskazującej na niespełnienie przez produkt jego kryteriów. Uszkodzenie 
powłoki w momencie zgłaszania reklamacji nie może przekraczać 10% 
lub 200 m2 , w zależności od tego która wartość jest mniejsza, 
powierzchni danej połaci pokrycia. Zgłoszenie reklamacyjne musi 
zawierać dowód zakupu. 
3. Tata Steels na mocy niniejszej gwarancji zobowiązuje się wyłącznie 
do  pokrycia kosztów pracy i materiałów niezbędnych do doprowadzenia 
wadliwej płaszczyzny do stanu, który zapewni należytą trwałość do 
końca pierwotnego okresu gwarancji. 
Tata Steel decyduje jakie środki zostaną podjęte w celu naprawy pokryć 
/rekompensaty.  
Maksymalna odpowiedzialność nie przekracza pierwotnego kosztu 
materiału podanego na fakturze. Tata Steel w żadnym wypadku nie 
ponosi odpowiedzialności za pośrednie lub wtórne straty lub 
uszkodzenia. 
4. Gwarancja dotyczy wyłącznie budynków wzniesionych w określonych 

strefach. 
5. gwarancja obejmuje wyłącznie powłokę produktu Colorcoat HPS200 
Ultra® wystawiona na działanie warunków środowiska naturalnego. 
Gwarancja nie obejmuje korozji innych usterek występujących na skutek 
działania czynników wewnątrz budynku, nagromadzenia zanieczyszczeń 
w zakładach między połaciami blachy lub nietypowego zanieczyszczenia 
powietrza, agresywnych oparów czy chemikaliów. 
6. Montaż, obróbka i wykorzystanie produktu muszą być zgodne z 
instrukcjami i z zastosowaniem najlepszej praktyki obowiązującymi w dniu 
sprzedaży materiału.  
7. Jako, że powierzchnie obróbek mogą pokrywać zarówno ściany jak i 
dachy, ich trwałość jest zdeterminowana przez funkcje, które pełnią.  
Jeżeli dany element pełni jednocześnie funkcje obróbki ściennej i 
dachowej, przyjmuje sie, że ma trwałość dachu. Aby zapewnić najwyższą 
jakość podczas projektowania i montażu obróbek należy ściśle 
przestrzegać wskazówek firmy Tata Steel. Przede wszystkim wszelkie 
krawędzie cięte wzdłużne powinny być podginane lub zaklepywane. 
8. Gwarancja nie obejmuje podbitek 
9. Gwarancja nie obejmuje systemów wody deszczowej 
10. Gwarancja podlega prawu angielskiemu. 
 
UWAGA  
Zgodnie z Dyrektywami Europejskimi, właściciele budynków powinni 

zadbać, aby w pierwotnym projekcie budynku uwzględniono możliwość 
bezpiecznego wejścia na dach. 
 
Kwestia ta może podlegać weryfikacji według uznania Tata Steel. 
 
Trademarks of Tata Steel UK Limited  
(formerly Corus UK Limited) 
Colorcoat, Galvalloy & HPS200 Ultra are trademarks of Tata Steel 

UK Limited 
 
Copyright 2011 Tata Steel UK Limited  
Language: English 
 
Tata Steel is the trading name of Tata Steel UK Limited registered in 

England under number 02280000 with registered office at 30 

Millbank, London, SW1P 4WY England 

 

Wyłączenia  
1. Aby zapobiec przyspieszonej korozji połaci pokryć budynku należy 
stosować odpowiednie akcesoria i materiały. 
2. Niniejsza gwarancja obejmuje stan krawędzi ciętych w całym okresie 

obowiązywania Gwarancji Standardowej (nie obejmuje jednak materiału o 

grubości większej niż 1 mm). 

 
 
 
Przy długotrwałym użytkowaniu może wystąpić ograniczone łuszczenie się 
krawędzi ciętych w wyniku normalnego działania sił przyrody w miejscu 
zakładek i krawędzi blach wystających ponad rynny. Niemniej jednak 
dzięki najlepszej możliwej ochronie zapewnionej przez unikalne podłoże 

metaliczne GalvalloyTM  proces ten nie obniży funkcjonalności pokrycia. 
Jeśli dojdzie do przedwczesnego i nadmiernego łuszczenia się powłoki      
( choć to mało prawdopodobne),  Tata Steel zbada pokrycie i podejmie 
czynności naprawcze, aby pokrycie pozostało sprawne do końca okresu 
gwarancji. Za krawędzie  cięte uważa się krawędzie wytworzone w 
kontrolowanym procesie w fabryce, przy zastosowaniu konwencjonalnych 
procedur cięcia. Cięcie krawędzi w inny sposób lub przycinane na miejscu 
budowy wymaga szczególnej staranności i jeśli zachodzi taka potrzeba 
wymaga pokrycia odpowiednich miejsc  farbą. Szczegółowe wskazówki 
można uzyskać kontaktując się z firmą Tata Steel.  
3. Minimalny kąt nachylenia dachu wynosi 4°.  
4. Nie należy montować ani obrabiać materiału w temperaturze innej niż 

podana w tabeli informacji o produkcie obowiązującej w dniu sprzedaży. 

5. Trwałość farb stosowanych do zaprawek lub przemalowywania pokryć 
budynku nie jest objęta gwarancją 
6. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku: pożaru, 
uderzenia pioruna, powodzi, eksplozji, niezwykle silnego wiatru, trzęsienia 
ziemi, działań wojennych, zamieszek, rozruchów, promieniowania, 
uderzenia spadających przedmiotów, aktów wandalizmu, i innych przyczyn 
zewnętrznych. 
7. Gwarancja nie obowiązuje w przypadku stosowania niezgodnego z 

przeznaczeniem- zarówno celowego, jaki i w wyniku zaniedbania.  
8. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku obrabiania, 
przechowywania, transport, lub montażu produktu. 
9. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych gromadzeniem 
się brudu lub gruzu, zabrudzeń kurzem I sadzą, a także innych 
zabrudzeń atmosferycznych, ani też uszkodzeń lub defektów 
powierzchni, które nie są zmywalne przez deszcze, chyba że inwestor 
jest w stanie wykazać ( poprzez odpowiednie dokumentacje), że 
powierzchnie te są zmywane przynajmniej raz w roku.  
10. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych 
gromadzeniem się deszczówki na dachach oraz błędnego, 
podwójnego zaginania zakładek prowadzącego do gromadzenia się 
wody i zanieczyszczeń w szczelinach. 
11. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń w wyniku emisji do atmosfery 
szkodliwych gazów, oparów lub chemikaliów o promieniu 400 m od 
budynku na skutek działania sił przyrody lub w wyniku działania 
człowieka. 
12. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń w wyniku ciągłego wystawiania 

pokryć z Colorcoat HPS200 Ultra® na temperatury powyżej 60oC. 
13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych bezpośrednim 
lub pośrednim kontaktem z materiałami powodującymi korozje. 
14. Gwarancja nie obejmuje wszelkich zmian czy modyfikacji 
produktu Colorcoat HPS200 Ultra® po zakończeniu budowy. 
15. W lokalizacji nadmorskiej, gdzie pokrycia wystawione są na 

bezpośredni kontakt z rozpylona wodą morską, należy regularnie myć 
powłokę Colorcoat HPS200 Ultra®, by nie dopuścić do nagromadzenia 

się osadu soli. 

 
Signatories  
On behalf of Corus 
Name: Martyn Wilson  
 
 
 

 

Position: Manager CTS  Date: 22/3/2011 

 

W imieniu Klienta 

 

Imię i nazwisko 
 

Miejscowość Data 


