
  

 

 

KATEPAL 15 ÅRS PRODUKTGARANTI 
  

 
Denne garanti er udstedt af Katepal Oy, Katepalintie 15, 37500 Lempäälä, Finland herefter 
kaldet Katepal.  
 
Garanti nr.:  

Adresse:  

Postnr.:  

By:  

Garantidato:  

Sagsnr.:  

Hustype:  

Tagidentifikation:  

Tagareal:  

Tagtype:  

Underlag:  

Hældning:  

Overpap:  

Underpap:  

Udførende tagentreprenør:  

CVR-nr.:  

 
Forsikring 

Katepal Oy produktgaranti er dækket i forsikringsselskabet LähiTapiola Keskinäinen 

Vakuutusyhtiö med forsikringspolice: 312-0714452-4  

 

Producent   Importør 

KATEPAL OY   MIJAMA A/S    

   Håndvaerkerbyen 21 

_____________________  DK-2670 GREVE 

Katepalintie 15  Tel. +45 70 20 19 05  

FIN-37501 Lempäälä   

Tel. +358 3 375 9111   

 



  

 

 

 

1 Produkter omfattet af garantien 
  
1.1 Katepal yder garanti for materiale- og produktionsfejl ved de af os producerede 

tagdækningsprodukter. 
 
2 Skader omfattet af garantien  

 
2.1 Garantien dækker alene vandgennemtrængning, hvor årsagen hertil skyldes fejl ved produktet, og 
således ikke fejl ved pålægningen eller fejl i den underliggende konstruktion. 

2.2 Tagdækningen skal være udført fagmæssigt korrekt og i henhold til Katepals monteringsanvisninger, 
som var gældende på monteringstidspunktet. Den skal derudover være anvendt på en normal og korrekt 
måde uden at blive udsat for anden slitage end den, der normalt er en følge af påvirkning af vind og vejr 
og af korrekt færdsel på et tag.  

2.3 Ved 2-lags løsninger er det en betingelse, at begge lag er produkter fra Katepal, som er omfattet af 
garantien.  

2.4 Garantien dækker ikke følgende: 
2.4.1 Skader som alene forringer tagets udseende.  

2.4.2 Hvis et eller flere produkter anvendes i strid med producentens anvisninger. Disse opfatter bl.a. 
følgende:  
- Produkterne skal håndteres korrekt under transport og opbevaring samt inspiceret ved levering.  

- Produkterne må ikke have været udsat for skadelig fysisk eller kemisk påvirkning.  

- Der skal på tagfladen sikres tilstrækkelig afvanding og krav til taghældning skal overholdes.  

- Det skal skriftligt kunne dokumenteres, at produkterne løbende er vedligeholdt og efterset mindst én 
gang årligt.  
 
2.4.3 Skader, der er dækket af anden garanti eller forsikring.  

2.4.4 Skader, der skyldes fejl ved pålægningen af taget, hærværk, fejlagtig brug, montering eller 
eftermontering af fx antenner, skilte, solfangere, mangelfuld vedligeholdelse og renholdelse, forkert trafik 
på taget, fejl i den underliggende konstruktion eller uforudsete årsager.  
 
3 Hvem dækker garantien?  

 
3.1 Omfattet af garantien er den til enhver tid værende ejer af den ejendom hvorpå de garanterede 
produkter er anvendt.  
 
4 Garantiens løbetid 
 
4.1 Garantien dækker i 15 år fra det tidspunkt tagdækningsarbejderne er faktureret, dog senest 15 år fra 
det tidspunkt arbejderne er afleveret af tagdækkeren.  

4.2 Anmeldelse af skader under af garantien skal ske ved skriftlig henvendelse til Katepal uden ugrundet 
ophold efter skaden er eller burde være konstateret og inden garantien udløber. Fakturaen fra 
tagdækkeren skal sendes med anmeldelsen som dokumentation for, at skaden er omfattet af garantien.  

4.3 Katepal skal have mulighed for at besigtige taget og skaderne. Udbedring må således ikke 
påbegyndes, før besigtigelse har fundet sted eller Katepal har frafaldet besigtigelse. Hvis 
afværgeforanstaltninger er nødvendige for at undgå eller begrænse følgeskader, skal disse dog udføres af 
ejendommens ejer.  
 
 



  

 

 
 
5 Dækningsomfang 
 
5.1 Garantien dækker vederlagsfri omlevering af de fejlbehæftede produkter og montering på taget med 
samme eller tilsvarende produkter.  

5.2 Garantien er betinget af, at udskiftningen af de fejlbehæftede produkter forestås af en af Katepal valgt 
tagdækker.  

5.3 Herudover dækker garantien ingen former for betaling af erstatning, godtgørelser eller lignende. 
Katepal hæfter således hverken for følgeskader på bygningen, herunder råd og svamp, og dennes 
tagkonstruktion, følgeskader på inventar og lignende, for udgifter til erstatningslejemål, opmagasineringer 
mv. eller for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.  

5.4 Garantien omfatter alene produkter anvendt i Danmark. Herfra er Grønland og Færøerne undtaget. 
 
6 Lovvalg, værneting samt krav efter almindelig lovgivning 
 
6.1 Denne garanti indskrænker ikke hvad der måtte gælde efter almindelig lovgivning, herunder 
lovgivningens garantibestemmelser, produktansvar mv.  

6.2 Enhver tvist efter denne garanti afgøres efter dansk ret. Ved retslige tvister skal anlægges ved retten i 
det værneting, hvor den omhandlede ejendom er beliggende.  
 
Drift og vedligeholdelse Katepal tagpap  
 
Vedligeholdelsesvejledning 
 
Katepal tagpap er produceret af SBS højpolymerbitumen, som i princippet er vedligeholdelsesfri, men der 
er alligevel en række detaljer ved tagdækningen, som bør vedligeholdes med forebyggende reparationer.  
Elastiske fuger omkring fugeskinner og gennemføringer m.v. bør eftergås og om nødvendigt udskiftes 
hvert 5 år.  
Potentielle skademuligheder, der observeres ved de årlige ved de årlige besigtigelser, udbedres.  
 
Driftsvejledning 
 
Tagfladen skal 1 – 2 gange årligt besigtiges og i forbindelse med besigtigelsen skal der udføres følgende 
drifts-foranstaltninger:  
Tagbrønde og bladfang renses. Fremmedlegemer fjernes fra tagfladen.  
De områder på tagfladen, hvor der ophobes snavs, fejes og opfejningen fjernes. Problemer med tagfladen 
registres.  
Sne bør normalt ikke fjernes fra tagfladen, da taget er dimensioneret til at klare snebelastning. Hvis sneen  
af andre årsager ønskes fjernet, bør det ske med kost for at undgå at beskadige tagdækningen.  
Hvis der er træer tæt på bygningen, kan det være nødvendigt at rense tagbrønde mere end 2 gange årligt.  
Ovenlyskupler bør vaskes med almindelig sæbevand 1 gang årligt for at bevare lysgennemgangen. 
Ovenlys eftergås for beskadigelser og evt. skader udbedres.  
Hvis der har været andre håndværkere på taget, undersøges om de har beskadiget tagdækningen eller 
efterladt skarpe genstande. 
 


