Formaterm ja Nysse lämmityspattereiden tuotetakuu, puhdistus- ja käyttö-ohjeet

 Valmistaja myöntää tuotteille viiden (5) vuoden takuun myyntipäivästä.
 Takuu kattaa materiaali- ja valmistusviat.
 Käyttövesiverkostoon tuotteita asennettaessa takuun edellytyksenä on, että
käyttövesiverkosto on rakennettu Suomen rakentamismääräyskokoelma D1:n mukaan.
 Lämmitysverkostoihin radiaattoria asennettaessa on varmistettava että verkostot ovat ns.
suljettuja verkostoja, joissa hapen pääsy verkostoon on estetty.
 Tuotetakuu ei koske vaurioita, jotka aiheutuvat virheellisestä varastoinnista ja käsittelystä
kuljetuksissa.
 Tuotetakuu ei myöskään korvaa virheellisestä käytöstä aiheutuneita vaurioita, kuten
syövyttävien aineiden käyttö, hankausvauriot, ylikorkea paine, liian suuri virtausnopeus ja
jäätyminen.
 Tuotteiden asennukset tulee hoitaa huolellisesti ja ammattimaisesti asennusliikkeiden
toimesta. Asentamisessa tulee noudattaa voimassa olevia lakeja ja rakentamismääräyksiä.
 Takuu ei koske huoltotoimenpiteitä jotka johtuvat veden epäpuhtauksista.
 Veden PH arvon on oltava määräysten mukainen tai tuotetakuu ei ole voimassa.
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 Virheilmoitus viallisesta tuotteesta on tehtävä kohtuullisen ajan kuluessa (7 päivää) siitä kun
virhe on todettu. Ostajan on myös esitettävä ostokuitti tai muu luotettava selvitys siitä,
milloin ja mistä tuote on ostettu. Viallisen tuotteen korjaustavasta ja takuukorjauksen
suorittajasta on sovittava valmistajan kanssa.
 Tuotteiden puhdistuksessa tulee käyttää vettä ja neutraaleja (ph 6-8) nestemäisiä
puhdistusaineita. Klooripohjaisten, hankaavien ja syövyttävien aineiden käyttö
puhdistuksessa on kielletty. Tuotteet on helpoin puhdistaa pesuaineliuokseen kostutetulla
sienellä tai pehmeällä kangasliinalla. Pesun jälkeen pinnat on huuhdeltava haalealla vedellä
useaan kertaan, kunnes tuotteen pinta ei enää tunnu liukkaalta. Levymallisten
radiaattoreiden takaosassa on teräviä alumiiniripoja joita on varottava puhdistuksen
yhteydessä vahinkojen välttämiseksi. Radiaattorin takaosan puhdistukseen riittää suihkutus
haalealla vedellä ja mahdollisten hiuksien, pesuainejäämien yms. poistaminen radiaattorin
alareunasta. Radiaattorin taka-osa on syytä puhdistaa säännöllisesti. Mikäli radiaattorin
taakse pääsee kertymään pesuaineita, hiuksia, yms. ne aiheuttavat mahdollisesti yhdessä
jatkuvan kosteuden kanssa maalivaurion radiaattoriin. Sähkötoimiset radiaattorit on
kytkettävä pois päältä ennen puhdistusta.
 Tuotteen pulverijauhemaalatulla pinnoitteella on takuu ainoastaan mikäli tuotteen pintaa ei
ole naarmutettu tai muuten vahingoitettu asennuksen tai käytön aikana ja tuote on
puhdistettu käytön aikana säännöllisesti ja asianmukaisesti. Mikäli tuotteen pinta vaurioituu
on todennäköistä että vioittuneesta kohdasta pääsee vettä ja epäpuhtauksia maalikerroksen
alle ja maalipinta lähtee suurempina paloina irti. Mikäli tuotteen maalipintaan tulee
naarmuja tms. vaurioita, on viallinen kohta korjattava paikkamaalaamalla mahdollisimman
nopeasti vaurion havaitsemisen jälkeen. Paikkamaalaus voidaan suorittaa metallipinnoille
tarkoitetulla maalilla. Maali levitetään paikattavaan kohtaan esim. pientä pensseliä tai
vanupuikkoa apuna käyttäen. Maalin värisävy on puolikiiltävä valkoinen RAL 9010.
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