
Meddelelse om færdiggørelse af byggeri ved brug af alpha’s fugebånd

I forbindelse med funktionsgaranti på alpha’s ISO-BLOCO 600 ekspanderende fugebånd.

Udfyldes inden for 30 dage efter færdiggørelse af delhåndværk på byggeri og sendes til efterfølgende adresse:

BetaPack A/S
Agerskovvej 9
8362 Hørning

Bygherre:        Montageansvarlig:
Navn:         Navn:
Adresse:        Adresse:

Tlf.:         Tlf.:
Email:         Email:

Adresse på og beskrivelse af byggeri
Sted:

Byggemåde:
Monteret den:

(vedlæg kopi af følgesedler, tidspunktet for den første levering er afgørende)

Dato:         Underskrift:
                                    (bygherre)

Bekræftelse:
Undertegnede (montageansvarlig) bekræfter hermed, at have anvendt de ovennævnte systemkomponenter 
i ovennævnte byggeri i overensstemmelse med alpha’s ISO-BLOCO 600 montagevejledning og alment teknisk 
fælleseje (f.eks. byg-erfa blad (41) 06 06 28).

Dato:         Underskrift:
                                    (montageansvarlig)
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Position Dimension Produktionsdato Mængde Indkøbssted Leverings-
tidspunkt
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1.  Firmaet BetaPack (efterfølgende kaldet producent), påtager sig over for bygherren  
garantien for:

    • slagregnstæthed
    •  fyldning af bevægelsesfuger for alpha’s ISO-BLOCO 600, der produceres af firmaet, ISO-CHEMIE  

GmbH og benyttes af bygherren.

2.  Garantiperioden udgør 15 år (maksimalt 16 år fra produktionsdato) for alpha’s ISO-BLOCO 600. 
Leveringstidspunkterne skal dokumenteres over for producenten gennem fremlæggelse af føl-
gesedler. Hvis der sker flere leveringer til et og samme byggeforehavende, er tidspunktet for den 
første levering afgørende. Færdiggørelsen af byggeforhavendet skal meddeles skriftligt til produ-
centen inden 6 uger med nøjagtig beskrivelse af byggeriet (se bilag: meddelelse omfærdiggørelse 
af delhåndværk).

3.  Garantien forudsætter en faglig korrekt forarbejdning i henhold til montagevejledning og efter 
god håndværksmæssig byggeskik samt almen teknisk fælleseje-løsning. Undergrunden skal være 
korrekt klargjort og rengjort. Overfladerne skal være behandlet korrekt i produktets levetid. Der må 
kun benyttes produkter fra alpha-sortimentet.

4.  Hvis der opstår en garantisituation, skal bygherren meddele dette skriftligt til producenten inden 
for en frist på 14 arbejdsdage sammen med nøjagtig oplysninger om byggeriet og den for forar- 
bejdningen ansvarlige person. Producenten skal have mulighed for at inspicere byggeriet inden  
for 30 arbejdsdage efter at han har modtaget meddelelsen. Bygherren skal desuden give produ-
centen mulighed for at udpege en virksomhed, som denne har tillid til og som skal stå for de  
arbejder, der skal udføres som led i garantiordningen.

5. Garantien dækker ikke følgeskader af nogen art.

6.  Garantien træder først i kraft, når bygherren har sendt producenten den i bilaget nævnte formular, 
meddelelsen om færdiggørelse og de relevante følgesedler inden for 30 dage.
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