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Garanti på vägmärken
belagda med 3M:s reflexfolier

Garantitid
Diamond Grade (DG) 4090-serien

12 års garanti

Engineer Grade (EG) 3290-serien

7 års garanti

Diamond Grade 4090-serien
Garanterade minimireflexvärden*) i
cd/lux/m²
Nyvärde
Garanterad retroreflektion efter 12 år

Vit

Engineer Grade 3290-serien
Garanterade minimireflexvärden*) i
cd/lux/m²
Nyvärde
Garanterad retroreflektion efter 7 år

Vit

425
340

50
25

Gul

275
220

Gul

35
17

Röd

Grön Blå

85
68

40
32

Röd

Grön

10
5

7
3

28
23

Brun

14
10

Blå

Brun

4
2

1
0,5

*) mätgeometri: 20' observationsvinkel, 5° infallsvinkel

Anmärkning
För screentryckta ytor gäller följande: Med 3M:s screenfärger garanteras att
respektive färg uppfyller kraven enligt VVFS 1995:94 under hela garantitiden.
Tryck med 3M:s färger på vitt och gult material 70% av ovan angivna minimireflexvärden för gul, röd, grön och blå screentryckt yta. För rött screentryck på
gult DG material garanteras ett minimivärde på minst 30 cd/lux/m².
För infärgat material gäller följande: Samtliga i tabeller angivna färger uppfyller
under hela garantitiden färgkraven enligt VVFS 1995:94.
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Garantiersättning
Vägmärken.
Full ersättning under hela garantitiden för respektive material
Montering.
Färdigmonterat på plats under hela garantitiden för respektive material
Anmärkning
I händelse av ett garantiåtagande förbehåller sig 3M Svenska AB rätten att utse
såväl vägmärkestillverkare som entreprenör för montering av vägmärke.
Vägmärket kommer att levereras i samma eller likvärdigt utförande.
Förutsättning för garanti
Konstateras att vägmärke på vilket reflekterande material DG eller EG
applicerats, ej har tillfredsställande funktion enligt ovan gäller garantin under
förutsättning:
-

att vägmärket tillverkats av en vägmärkestillverkare med vilken 3M Svenska
AB har tecknat ett service och garantiavtal som är gällande vid produktionstillfället

-

att vägmärket tillverkats, förvarats och underhållits och i enlighet med
3M Svenska AB:s och leverantörens rekommendationer,

-

att vägmärket uppsatts stationärt i normalt vertikalt läge,

-

att vägmärket efter montering ej varit täckt med tätslutande material i plast
eller dylikt,

-

att vägmärket inte utsatts för mekaniska skador, onaturlig yttre påverkan
eller ovarsamt underhåll.

Garantin gäller ej för orange reflexmaterial.
Ansvarsbegränsning
Leverantörens ansvar är begränsat till vad som angivits. Köparen kan ej göra
gällande andra påföljder än vad som ovan angivits på grund av nu lämnad
garanti.
3M Svenska AB
Avd. Trafiksäkerhetsprodukter
191 89 SOLLENTUNA
08-92 21 00
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