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Garantibestemmelser for 
Decra CLASSIC 

tagplader 
 

 

Decra giver slutkunden garanti på ståltagpladerne under 

forudsætning af, at taglægningen er udført professionelt, og 

at pladerne er opbevaret, håndteret og vedligeholdt efter 

producentens anvisninger. Decra tagpladerne garanteres at: 

• forblive vandtætte (dækker alene gennemtæring) 

• forblive fri for væsentlig synlig rust og afskalning, 

dvs. rust og afskalning, der omfatter mere end 5% af 

tagfladen og opstået i en periode på 40 år fra købet 

af Decra tagpladerne. 

 

Garantien gælder alene krav som følge af 

fabrikationsfejl, og garantien dækker således ikke 

skader opstået som følge af mangelfuldt udført 

arbejde under lægningen af tagpladerne eller skader 

opstået på grund af færdsel på Decra tagpladerne. 

Der kan i den forbindelse eksempelvis være tale 

om, at en blikkenslager, TV-reparatør, elektriker, 

maler, murer eller anden håndværker har færdes på 

taget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

Krav, der baserer sig på lokale lovbestemmelser, vil 

blive afvist i det omfang, lovgivningen giver mulighed 

herfor. 

 

Garantien gælder alene, såfremt arbejde på tagpladerne, 

med undtagelse af midlertidigt ekstraordinært arbejde, 

sker under supervision, eller efter Decra’s forudgående 

skriftlige godkendelse.  Garantien udelukker ikke den 

ret, som forbrugere har til at kræve udbedring af 

mangler, eller som fremgår af andre ufravigelige 

bestemmelser i gældende ret.
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Decra garantiens omfang 
 

Decra garantien er begrænset. Decra erstatter uden 

vederlag tagplader i tilfælde af klager i de første 40 år fra 

garantidatoen. Da der kan forekomme nuanceforskelle på 

Decra tagplader fremstillet på forskellige tidspunkter, er 

Decra berettiget til at erstatte defekte tagplader med 

plader med en farvenuance så tæt som muligt på de 

leverede tagplader, og som produceres, eller som ikke 

længere produceres, men forsat er på lager på 

kravstidspunktet. Decra’s forpligtelse er begrænset til 

prisen for levering af nye Decra tagplader. I forbindelse 

med klager fremsat i de første 15 år efter garantidatoen 

dækker garantien udgifter til afmontering og 

genudlægning af de garantidækkede tagplader udlagt på  

aktuelle ejendom. For god ordens skyld bemærkes, at Decra 

garantien alene dækker de af forsikringen omfattede 

tagplader og er begrænset til forsikringsbeløbet som følger: 

• Ved fremsættelse af klage inden for 40 år efter 

garantidatoen: Nye Decra tagplader til erstatning for 

de af garantien dækkede Decra tagplader 

• Ved fremsættelse af klagen inden for 15 år efter 

garantidatoen: Omkostninger i forbindelse med 
fjernelse af de defekte Decra tagplader og udlægning af 

nye Decra tagplader. 

 
Erstatning for udbedringsarbejder under garantien kan ikke 

overstige garantiens maksimumbeløb. 

 

Håndhævelse af Decra garantien 
 

Indehaver af garantien eller dennes retlige efterfølger, 

dvs. hvis ejendommen er overdraget den nye ejer, er 

forpligtet til inden for 3 måneder fra det tidspunkt, hvor 

indehaveren bemærker eller burde have bemærket en 

defekt på tagpladerne, skriftligt at informere Decra på 

nedenanførte adresse.  

Henvendelsen skal indeholde en detaljeret beskrivelse af 

den identificerede defekt. Indehaveren af garantien skal 

give Decra’s fagfolk adgang til at undersøge de angiveligt 

defekte Decra tagplader med henblik på at fastslå den 

opståede defekts karakter.

 

Decra garantiens rækkevidde 
Garantien gælder alene, såfremt ejendommens ejer 

fuldt ud har betalt leverance og montering af 

tagpladerne og derefter vil overføre garantien til 

efterfølgende ejere. 

 

 

 

 

 

 

 

Garantien omfatter ikke erstatning for montering af 

tagplader eller dele, der ikke er leveret af producenten 

(f.eks. befæstigelser eller søm). Ejendommens ejer bør 

undersøge, om den tagdækker, der lægger pladerne 

tilbyder en garanti på arbejdet.



5 

 

 

 
Garantien ophører, såfremt tagpladerne flyttes fra den 

aktuelle ejendom og evt. lægges på en anden ejendom. 

Garantien gælder alene Decra tagplader udlagt på 

ejendommen og ikke andre enheder leveret af 

producenten som del af taget (f.eks. plastik elementer, 

lukkestrips, befæstigelser). 

 
Garantien bortfalder, såfremt tagpladerne lægges på en 

forkert udformet tagkonstruktion. 

 
Garantien for tagpladerne gælder alene krav, der skyldes 

produktionsfejl. Garantien gælder ikke ændringer i Decra 

tagpladernes fremtoning (uanset årsagen hertil) og er 

strengt begrænset til rust eller afskalning, der omfatter 

mere end 5% af de pågældende tagplader. Garantien 

dækker ikke for direkte eller indirekte beskadigelse af 

ejendommen eller løsøre i bygningen i tilfælde af 

indtrængende regnvand gennem tagpladerne til 

bygningens indre. 

 
Decra er efter nærværende garanti eller en stiltiende garanti 

som følge af lokale love ikke ansvarlig for deraf følgende 

indirekte eller specielle følgeskader eller tab af en hvilken 

som helst art og tab af forventet profit eller forventet 

besparelse. Endvidere dækker garantien ikke tab som følge 

af Decra’s forsinkelse med at opfylde forpligtelserne ifølge 

garantien. Garantien dækker heller ikke ødelæggelse eller 

beskadigelse af hele taget, Decra tagpladerne eller enkelte 

tagplader som følge af katastrofer såsom ildebrand, 

lynnedslag, jordskælv, oversvømmelse, vind, kraftige 

storme eller haglstorme) eller skader som følge af 

samfundsmæssige forhold såsom krig, strejker, oprør og 

hærværk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Decra garantien og alle i garantibestemmelserne nævnte 

garantier ophører som nævnt i monterings- og 

vedligeholdelsesvejledningen i tilfælde af forkert 

opbevaring og håndtering, mangelfuldt lægningsarbejde, 

ukvalificerede personers aktiviteter på ejendommen, 

anvendelse af uoriginale reservedele og forkert eller 

uhensigtsmæssig vedligeholdelse eller anvendelse af taget 

eller montering af ikke standard elementer. 

 

Slutkunden skal være opmærksom på, at nedennævnte 

forhold ikke dækkes af garantien: 

• røde eller hvide korrosionsringe på tagoverfladen 

rundt om befæstigelser kan forekomme og er i 

øvrigt uundgåelige 

• skader som følge af substanser, der holder på 

fugtigheden eller nedfald fra bl.a. fugle, kan forekomme 

og er i øvrigt uundgåelige 

• skader som følge af vejrmæssige og atmosfæriske 

forhold, miljømæssig forurening eller påvirkning af 

kemiske stoffer, der under normale omstændigheder 

ikke forekommer i det naturlige miljø, kan forekomme 

og er i øvrigt uundgåelige 

• korrosion (rød rust eller hvid korrosion) på 

befæstigelser og søm eller korrosion som følge af 

afstrømning hen over taget fra korroderede 

befæstigelser og søm kan forekomme og er i 

øvrigt uundgåelig 

• naturlig miljømæssig påvirkning af 

overfladecoatingens tilstand, jf. monterings- og 

vedligeholdelsesvejledningen kan forekomme og 

er i øvrigt uundgåelig. 

Garantien dækker ikke, såfremt der er tale om ukorrekt 

opbevaring og håndtering eller ukorrekt behandling og 

vedligeholdelse af taget, jf. monterings- og 

vedligeholdelsesvejledningen. 
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Stærkt påvirkede miljømæssige 
omgivelser 

Lægges tagpladerne i miljøer udsat for kraftig korrosion (tæt 

ved hav og områder med høj forurening), og såfremt pladernes 

underside er ubeskyttet mod atmosfærisk påvirkning på grund 

af manglende montering af underlag inden Decra tagpladerne 

lægges, skal pladernes underside coates med en egnet 

antikorrosiv maling. 

Følg coating producentens vejledning og anbefalinger til 

overfladebehandling inden påføring af den beskyttende 

coating.

 

Advarsler om og anbefalinger til 
håndtering og vedligeholdelse 

 

Decra tagplader er fremstillet af stål coatet med zink-

aluminium-magnesium legering 93,5% zink, 3,5% aluminium 

og 3% magnesium) og herefter coatet med en beskyttende og 

dekorativ maling. Foretages der ændringer, der påvirker taget, 

eksempelvis skorstene, udvidelser eller tagvinduer, skal det 

sikres, at de anvendte materialer er forenelige med Decra 

tagpladerne.

Decra garantien dækker ikke, såfremt der anvendes 

uforenelige materialer, der medfører metalkorrosion. 

Kontakt autoriseret distributør eller Decra’s europæiske 

kontor på nedennævnte adresse for rådgivning.

 

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning 
 

Nærværende garanti skal læses i sammenhæng med 

Decra’s monterings- og vedligeholdelsesvejledning, der 

indgår som en integreret del af nærværende garanti.

 

 
 

ROOFTG Nordic A/S 

Løvevej 14, 7700 Thisted,  Danmark 

Tel. +45 7020 9901 

E-mail: info@rooftg.dk 

www.decra.dk 

mailto:info@rooftg.dk
http://www.decra.dk/

