
Garantiansøgning RAW Fugebånd Flex

Bygherre Entreprenør

Beskrivelse af byggeriet

Sted      

Byggemåde (tæt/lav/høj/fritstående/mursten/beton/træ mm.)

Færdiggørelsestidspunkt

Dato for aflevering

Beskrivelse af de monterede RAW Fugebånd Flex

De bedes udfylde alle punkter på denne blanket inden 14 dage og sende den til følgende adresse:

DAFA A/S
Holmstrupgårdvej 12
DK-8220 Brabrand
Email: dafa@dafa.dk

Beskrivelse af den fuge, hvortil der skal anvendes fugebånd

Hvilken slags fuge er brugt til byggeriet   1. trins  2. trins  Andet

Fugedimensioner/tolerancer

Fugeflader (træ, beton, mursten)

Tegningsnr. (originaltegningsnr.)

                                 den,    /    - 20                    Underskrift

Navn          

Adresse 

Postnr./By

Kontakt

Navn          

Adresse 

Postnr./By

Kontakt

Alle dimensioner brugt i byggeriet      

Farve

Totalmængde brugt til byggeriet

Forhandler

Leveringstidspunkt
(venligst opbevar følgeseddel, da tidspunkt for første levering er afgørende)

www.raw-products.info



Betingelser for 10 års produkt- og 
funktionsgaranti på RAW fugebånd
1. Producenten overtager overfor bygherren garantien for funktionsdygtigheden af det af producenten fab-
rikerede og af bygherren anvendte RAW fugebånd (i det efterfølgende kaldet produktet) i henhold til neden-
stående garantibetingelser, uden at dette har indflydelse på bygherrens lovfæstede rettigheder i tilfælde af 
mangler ved produktet.

2. STARK deltager ikke i nærværende garanti. STARKs rolle i garantien skal forstås som:

       - Den formidlende part mellem bygherre eller den ansvarlige arkitekt og producent
       - Leverandør
       - Support til bygherrens byggeplads
 
3. Forudsat at nedenstående retningslinjer overholdes, gælder garantien i 10 år fra den dag monteringen af 
produktet påbegyndes, dog senest 6 måneder efter udlevering af produktet fra forhandleren. 

Inden byggeriet påbegyndes, fremsender bygherren (eller den ansvarlige arkitekt) garantiansøgningen med 
tilhørende konstruktionstegninger. STARK returnerer den godkendte ansøgning indenfor 3 uger. 

4. Garantien forudsætter en fagligt korrekt montering af produktet i overensstemmelse med monteringsanvis-
ningerne fra producenten eller STARK.

5. Garantien er begrænset til omkostninger ved levering, udtagning og montering af produktet samt de derved 
nødvendige ekstraomkostninger. Ved eventuel skade overtager producenten omkostningerne 100% i hele gar-
antiperioden.

6. I tilfælde af at garantien fordres taget i anvendelse, skal bygherren skriftligt indenfor 14 dage meddele 
producenten dette med nøjagtig angivelse af byggeri og montagefirma, samt give producenten mulighed for 
indenfor 30 dage at besigtige byggeriet. Bygherren må acceptere og have tillid til producentens/STARKs valg af 
nyt montagefirma/fugeentreprenør til udskiftningsarbejdet.

7. Ikke indbefattet i garantien er funktionsforstyrrelser, som ikke skal erstattes af producenten, og som f.eks. 
kan henføres til uhensigtsmæssig anvendelse, forkert eller manglende forbehandling af overflader og uhen-
sigtsmæssige overmalinger eller uforenelig facaderengøring. Bemærk i denne forbindelse, at en falmning eller 
misfarvning af produktet ikke anses som en fejl, der har betydning for produktets funktion.

8. Garantien gælder i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island.
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