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Infoblad 1447

SIKKENS GEVEL GARANTIE

Sikkens Gevel Garantie is een uniek concept waarbij tot 20 jaar garantie gegeven kan worden op het
buitenmuurverven assortiment. In dit document wordt uitgelegd wat Sikkens Gevel Garantie is en onder
welke voorwaarden Sikkens Gevel Garantie verstrekt kan worden en hoe de Sikkens Gevel Garantie
afgegeven kan worden.

1. Waarom verlengde garantie buitenmuurverven tot wel 20 jaar?
De Sikkens buitenmuurverven worden steeds verder verbeterd. De buitenduurzaamheid wordt
jaarlijks gemonitord. De buitenduurzaamheid van Sikkens buitenmuurverven heeft zijn waarde
de afgelopen decennia al bewezen. Door de verbeterde kwaliteit willen we onze klanten op
verantwoorde wijze gegarandeerd onderhoud van de gevel aanbieden.

Gegarandeerd wordt dat in deze periode het product de ondergrond beschermt.
De esthetische duurzaamheid is sterk afhankelijk van de ligging van het object en de toegepaste
kleur(en). De toegepaste kleuren bepalen namelijk de product- eigenschappen als
verkleuren, verkrijten en glansafname.
Alle Sikkens Alpha buitengevel producten komen in aanmerking voor de Sikkens Gevel Garantie
indien wordt voldaan aan onderstaande garantievoorwaarden.

2. Voorwaarden voor Sikkens Gevel Garantie
De volgende voorwaarden zijn van toepassing om in aanmerking te komen voor Sikkens Gevel
Garantie:
· Schilderwerk wordt uitgevoerd door een professionele applicateur (applicatiebedrijf,

schildersbedrijf, onderhoudsbedrijf).
· Locatie ligt > 2km buiten de kust. Voorbeeld van locaties < 2 km buiten de kust:

Scheveningen, Egmond aan Zee.
· Locatie ligt > 2km buiten zware industrie. Voorbeeld van locaties < 2 km binnen zware

industrie: Hoogovens, Rotterdam Botlek.
· Indien niet aan bovenstaande voorwaarden kan worden voldaan, wordt een alternatief

meerjarenonderhoudsschema aangeboden.
· Schilderwerk dient te worden uitgevoerd volgens voor het project aangeleverde advies.
· Sikkens Gevel Garantie kan alleen worden aangeboden door Sikkens Center.

3. Uitsluitingen voor Sikkens Gevel Garantie
De volgende ondergronden worden uitgesloten van Sikkens Gevel Garantie:
· Schade als gevolg van een ondeugdelijke constructie en/of voortkomend uit

de constructie(enkele voorbeelden: verkeerd uitgevoerde na-isolatie spouwmuren, lekkage
langs voegen bij enkelsteens muren).

· Bakstenen van het type: verblendsteen, Groningersteen en geglazuurde
gevelsteen, vanwege  de matige aanhechting van een verfsysteem en de vorstgevoeligheid
van de baksteen .

· Liggend werk zoals dorpelstenen of betondekkers.
· Voor het bepalen van de kleurechtheid van kleuren

hanteert AkzoNobel Decorative Coatings BV een Sterrenwaaier. Alle ACC kleuren
(AkzoNobel Color Codification) zijn gewaardeerd volgens een 4 sterren ranking.
Lichtgevoelige kleuren uit de categorie * en ** zijn uitgesloten van verlengde garantie. De
Sterrenwaaier is gedeponeerd bij Technical Support Sikkens.
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3.1  Algemene bepalingen voor buitengevelschilderwerk
In de technische adviezen wordt verwezen naar infoblad 1072 Algemene bepalingen voor
Schilderwerk.

3.2 Standaard Sikkens systeem garantie
Indien het object niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden, of indien uit de inspectie blijkt dat
gebreken aan het object van dusdanige aard zijn, dat de looptijd van de garantie niet gehaald kan
worden, dan kan een ‘standaard verftechnisch advies worden opgesteld met ‘standaard’ Sikkens
systeem garantie.
Bij de standaard advisering is de garantie voor de Sikkens Alpha buitenmuurverven verhoogd van 5
jaar garantie naar:
· 8 jaar voor Alphatex IQ en Alphatex IQ Mat
· 10 jaar voor Alphaloxan, Alpha Topcoat, Alphaloxan Flex en Alpha Topcoat Flex.

4. Hoe komt de Sikkens Gevel Garantie tot stand?

Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. Postbus 3, 2170 BA Sassenheim, Nederland. Afdeling Technical Support,
Tel.: 071-3083400, Internet: www.sikkens.nl.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het
volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de
onzerzijds gegeven voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere
aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem

Opdrachtgever of Applicateur meldt zich bij Sikkens of het Sikkens Center netwerk.

Sikkens/ Sikkens Center voert inspectie uit en levert een
verftechnisch advies, inclusief meerjaren onderhoudsschema

Applicateur behandelt het object volgens het aangeleverde verftechnisch advies

Nadat het werk gereed is ondertekenen Applicateur en Opdrachtgever
opleverrapport welke in het verftechnisch advies is opgenomen

Sikkens stuurt bevestiging van ontvangst en bevestigt de
aanvang van de garantie met de voorwaarden die reeds in het

verftechnisch advies zijn opgenomen.

Vervolgens dient de Applicateur, gedurende de looptijd van de garantie het object te
onderhouden conform het aangeleverde meerjaren onderhoudsschema.

http://www.sikkens.nl/
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normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van
een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.


