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Garantietermijn op Rubbol EPS
plus/Thix
1.

WAAROM GEEFT SIKKENS BOUWVERVEN MINDER GARANTIE OP RUBBOL EPS PLUS/THIX?

Op Rubbol EPS plus/Thix werd tot nu toe (wanneer ons daarom werd gevraagd) een garantie verstrekt
van maximaal 5 jaar. Door een aantal ervaringen waarbij een verminderde duurzaamheid werd
geconstateerd, is besloten om de garantieperiode te verlagen naar maximaal 4 jaar.

2.

WAT HOUDT EEN GARANTIE VAN 5 JAAR EIGENLIJK IN?

Sikkens Bouwverven garandeert (samen met de applicateur) dat het in het werk toegepaste systeem voor
een periode van 5 jaar voldoende bescherming zal bieden tegen aantasting van de ondergrond ten
gevolge van niet-mechanische invloeden van buitenaf.
Tevens garanderen wij dat het systeem voldoende aan de ondergrond gehecht zal blijven en niet op voor
de ondergrond schadelijke wijze zal verweren, niet hinderlijk zal verpoederen of verkleuren.

3. DUURZAAMHEID VAN EEN VERFLAAG
Bij duurzaamheid bestaat een duidelijk verschil tussen de twee taken die een verf heeft:
1. technische duurzaamheid;
2. esthetische duurzaamheid.
Met duurzaamheid in verband met bescherming (de technische duurzaamheid) moet geen risico worden
genomen. Een verffilm die na vier jaar verweert, moet in het vierde jaar vervangen worden. Het gaat hier
over de technische duurzaamheid van de verf, waarin zaken als glansbehoud, een goede aanhechting en
het voorkomen van bladderen en barstvorming belangrijk zijn. Daarbij moet worden opgemerkt dat
defecten als bladderen, onthechting en barstvorming voor een zeer belangrijk deel voortkomen uit
gebreken aan het bouwdeel. Zowel Rubbol EPS plus als Rubbol EPS Thix scoren qua technische
duurzaamheid ruim voldoende om 5 jaar garantie verstrekken.
Bij de esthetische duurzaamheid ligt dat wat anders. Sommige kleuren (vooral in het gele, oranje en rode
gebied) beginnen al na twee jaar te verkleuren. Kritische klanten kunnen dit verkleuren als hinderlijk
ervaren. Het verkleuren (slechte lichtvastheid) van de verffilm is kleur/pigment afhankelijk. Dit geldt ook
voor het krijten.
Gemiddeld is de esthetische duurzaamheid van Rubbol EPS plus en Rubbol EPS Thix niet voldoende om
5 jaar garantie verstrekken.
De kortste van de twee types duurzaamheid is leidend in het verstrekken van de garantie. Hierdoor
bedraagt de maximale garantietermijn op Rubbol EPS plus/Thix 4 jaar.

Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. Postbus 3, 2170 BA Sassenheim, Nederland. Afdeling Technical Support,
Tel.: 071-3083400, Internet: www.sikkens.nl.
De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het
volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de
onzerzijds gegeven voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere
aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem
normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een
nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.
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