LEVERINGSBETINGELSER VARODD PULVERLAKKERING
• Kunden må i sin bestilling oppgi antall produkter med varenavn samt firmainformasjon.
Bestillingen må også inneholde ønsket fargevalg i RAL kode.
• Kunden må sørge for egnede opphengsmuligheter på varen og informere Varodd skriftlig om hvor disse er.
Dersom dette ikke er oppgitt vil Varodd bruke huller, bøyler, lasker o.l. som finnes på konstruksjonen for oppheng.
Varodd påtar seg da ikke ansvar for skader som måtte oppstå grunnet dette.
• Kunden må sørge for at varen har drenering fra hulrom slik at kjemikalier fra for behandlingen dreneres tilstrekkelig.
• Kunden må sørge for at alle flater er uten forurensninger som sand, spon, fett (gjenge og boremidler), maling,
tape og andre belegg som ikke lar seg fjerne ved normal avfetting.
• Alle sveisesømmer skal være rengjort for forurensninger som ikke lar seg fjerne ved avfetting/forbehandling,
som slagg, sveisesprut og skjærespon. Sveisen må være uten avbrytelser, porehull og kratre (innbrenninger).
Urene sveiser vil kunne gi dårlig adhesjon eller ubelagte partier som Varodd ikke kan gjøres ansvarlig for.
Varodd kan ikke gjøres ansvarlig for flekker eller bare partier som skyldes utrenninger fra utette sveiser eller
lommer fra eks. punktsveisede, boltede eller naglede forbindelser.
• Varodd kan ikke gjøres ansvarlig for deformasjoner som skyldes spenninger i varen som utløses
som følge av herdeprosessen eller andre materialforandringer som skjer som følge av herdingen.
• Dersom det ikke er samme finishkrav til alle flater bør Varodd informeres om dette slik at delene
kan henges slik at flatene med strengeste krav får den mest optimale behandling.
• Reklamasjon må skje skriftlig uten ugrunnet opphold og senest 2 uker etter mottakelse. Dersom kontroll
ikke kan foretas innen 2 uker, skal ny frist avtales skriftlig. Om reklamasjonen er berettiget vil skaden bli
utbedret vederlagsfritt, utover dette gis ingen erstatning. Varodds erstatningsansvar er dog begrenset til
overflatebehandlingens fakturaverdi.
• Innsigelser mot en, eller flere av de overfor nevnte betingelser må gjøres skriftlig før godset leveres til pulverlakkering. Dette gjelder også hvis innsigelsen angår en eventuell avvikelse fra kundens innkjøpsbetingelser.
• Varodd påtar seg ikke ansvar for skader på varene som skyldes at de er av en beskaffenhet som gjør at de
ikke tåler behandlingen. Konstruksjonen av produktet og materialet i produktet må være av en slik art/kvalitet
at det sikrer en god og egnet overflatebehandling med pulverlakk.
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