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GARANTIBEVIS

10 ÅRS FUNKT ION- OCH MATER IALGARANTI ,  LE IF  ARVIDSSON AB

Vi garanterar att LAseal fönsterkitt för en tid av 10 år från appliceringsdatum,  
bibehåller sin förseglande funktion mot glas och trä vid användande som  

fönsterkitt för enkelglasning.

Garantin avser Laseal:s förseglande funktion mellan glas och trä på fönster och  
fönsterdörrar som monteras vertikalt och omfattar ej ytsprickor i fönsterkittet eller i eventuellt 

färgskikt vid övermålad kittfals.

Garantin omfattar ej små (< 2 mm) vidhäftningsbrott i kittfalsens yttersta kant mot glas  
och/eller trä.
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LASEAL   FÖNSTERKITT

REGISTRERAT VARUMÄRKE FRÅN LEIF ARVIDSSON AB

LAseal®

Garantin förutsätter att LAseal appliceras på ett fackmanna-
mässigt sätt enligt leverantörens anvisningar och enligt 
Auktoriserationsnämnd-Fönsters arbetsbeskrivning  
(se Auktoriserat Fönsterunderhåll).  
Detta förutsätter att glasytan varit ren vid apllicering,  
att träytan varit ren och frisk och haft en fuktkvot på max 
15%. Garantin förutsätter att fönster och fönsterdörrar inte 
utsätts för onormala påfrestningar vid hantering och trans-
port. Garantin förutsätter att löpande underhåll av fönster 
följer färgfabrikantens anvisningar och Auktorisations-
nämnd-Fönsters 5-åriga Normgaranti. Garantin ger ingen 
ersättning för arbete eller följdskador.  

Vid godkänd reklamation ersätts kund med nytt material.
LAseal är övermålningsbart. Då användningen av kitt och 
färg samt ev. förändringar i produkternas innehåll ligger 
utanför vår kontroll innebär våra tester ingen garanti. Vid 
osäkerhet gör egna prov. Våra tester som utförts i verkstads-
miljö inomhus kan ej betraktas som heltäckande.  
Ett flertal fabrikat från ledande tillverkare av respektive 
färgtyp har dock provats. Vid applicering mot en redan 
färdigmålad yta måste vidhäftning säkerställas genom egna 
prover då våra tester endast innefattar av oss kända och 
vanligt förekommande färgsystem för fönstermålning på 
den svenska marknaden.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MATER IALGARANTIN


