Installationsteknisk försäkran om genomförd egenkontroll
enligt plan- och bygglagen

GARANTIÅTAGANDE - KANALSYSTEM
FuranFlexmetoden, insatsrörmetoden, keramiska tätningsmassor, tunga skorstenar och lätta skorstenar
Garantin gäller för arbeten och material som ingår i samtliga av SkorstensFolkets skorstenar enligt
bifogat typgodkännande, byggproduktcertifikat eller CE märkning för monterad produkt och omfattar
täthet mot rök, gas och luft.
Skorstenar SS-EN 1443. Tryckklass N 1. (Tillåtet läckage mindre än 2,0 l s-1 m-2) Till- frånlufts- och
imkanaler med FuranFlex. Täthetsklass D.
Undantag: Garantin omfattar ej kondensskador om inte produkten uttryckligen är avsedd för våt drift.
Vid användning av FuranFlexmetoden (maximal rökgastemperatur + 350°C) gäller garantin också
skador som uppkommer vid kondens oavsett bränsleslag.
Vid montering av tunga skorstenar eller lätta skorstenar där produkten uttryckligen är avsedd för våt drift
gäller garantin också skador som uppkommer vid kondens.

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER
1. Denna garanti omfattar fel i sådant garanterat arbete eller material som anges ovan.
2. Garantin omfattar endast fel som uppstått vid för aktuellt arbete och material avsedd användning
och normalt bruk. Garantin gäller inte i det fall köparen underlåtit att handla i enlighet med
instruktioner som tillhandahållits eller hänvisats till av entreprenören eller av SkorstensFolket
Sverige AB (nedan SkorstensFolket). Garantin gäller inte heller i det fall köparen efter utförd
installation själv utför eller låter utföra arbete som medför påverkan på garanterat material eller
arbete. Garantin omfattar vidare inte fel eller skada som uppkommit genom sprängning, soteld,
jordskalv, ras, skred, sättningar i grundkonstruktion, felaktigt handhavande vid eldning och
skötsel av panna, överhöga rökgastemperaturer etc. samt extraordinära sotningsmetoder, t.ex.
utbränning och roterande verktyg.
3. Vid arbete med installationer som omfattas av LSO (Lag om skydd mot olyckor 2003:778, 3 kap.
§4) exv. eldstäder, rök- avgas- och större imkanaler (ej bostäder), skall köparen inom skälig tid,
dock senast två månader efter färdigställande, låta genomföra besiktning av utfört arbete.
Besiktningen skall utföras av opartisk besiktningsman vilken är behörig att utföra
brandskyddskontroll enligt SRVFS (Statens Räddningsverks författningssamling 2005:9, §
14),exempelvis brandskyddskontrollant, skorstensfejarmästare etc. Köparen bekostar alltid
eventuella besiktningar. Besiktningsmannen skall utan dröjsmål tillställa köparen och
entreprenören skriftligt utlåtande – besiktningsbevis över besiktningen.
4. Reklamation skall göras till entreprenören inom skälig tid, dock senast inom en månad efter att
fel märkts eller bort märkas. Entreprenören skall snarast undersöka reklamerat arbete. Om fel
föreligger skall entreprenören snarast åtgärda detta. Efter åtgärdande skall entreprenören anlita
och bekosta skorstensfejarmästare eller annan behörig besiktningsman att besiktiga
åtgärdandet. Besiktningsmannen skall tillställa entreprenör och köpare skriftligt utlåtande över
besiktningen.
5. Om entreprenören ej fullgör sin skyldighet enligt ovan äger köparen rätt att vända sig till
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SkorstensFolkets skadenämnd för utredning av skadan. Köparen skall därvidlag tillställa
SkorstensFolket följande handlingar: Garantibevis, entreprenörens faktura,
besiktningsutlåtanden, skriftlig reklamation av aktuellt arbete. Om SkorstensFolkets skadenämnd
finner att reklamerat arbete är felaktigt åtar sig SkorstensFolket att åtgärda arbetet. Detta gäller
även för det fall entreprenören upphört med sin verksamhet.
6. Denna garanti gäller 10 år eller 25 år för FuranFlex foder för ventilationskanaler och imkanaler
klass 2 och 3, samt 25 år för FuranFlex RWV foder imkanaler klass 1 från entreprenörens
ursprungliga färdigställande. Garantitiden förlängs ej på grund av senare åtgärdanden.
7. För det fall entreprenör och köpare ingår överenskommelse som innebär ändring av eller tillägg
till dessa garantivillkor äger köparen inte rätt att rikta krav mot SkorstensFolket Sverige AB
(nedan SkorstensFolket) med anledning av denna garanti.
8. Garantiansvar förutsätter att samtliga villkor enligt ovan är uppfyllda samt att garantigivande
entreprenör är medlemsföretag i SkorstensFolket. Kontroll av huruvida entreprenör är
medlemsföretag kan erhållas genom SkorstensFolket Sverige AB kansli, Box 829, 101 36
Stockholm.
Garanti t.o.m. xxxx-xx-xx
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