SOLFILM VILKÅR

Garanti og Betingelser

Betingelser for modtagelse og montering af solfilm, fra William Skilte ApS.
Hos William Skilte er alle vores montører uddannede, og erfarne indenfor montering af solfilm.
Vi monterer solfilm efter foreskrifterne, og forsøger altid at opnå bedst mulige resultat.
Alt solfilm opskæres på et digitalt- og fuldautomatisk skærebord, som skærer filmen med en nøjagtighed på +/- 0,1 mm.

Hvordan monteres solfilm, og hvad kan du som kunde forvente.
Det anbefales at du, før vi kommer og monterer solfilm, pudser dine vinduer, og vasker dine karme, eller får det gjort af en
vinduespudser. Dette gøres for at mindske mængden af skidt, som måtte sidde på karme mm. Vores montører pudser selv
ruderne af før montage af solfilmen, men for at mindske risikoen for skidt, anbefaler vi en vask før vi kommer.
Solfilmen monteres ved at der sprøjtes en speciel sæbeopløsning på ruderne, hvorefter solfilmen rulles på, og vandet skrabes
ud. Der sprøjtes vand på solfilmen, og processen gentages et par gange.
Solfilmen skæres bevidst 2-4 mm mindre end det synlige glasmål, så solfilmen ikke rører rudens gummiliste. Dette modvirker at
filmen med tiden slipper ruden. Der vil derfor være en synlig lys kant rundt om filmen, efter endt montering.
Idet solfilmen rulles på ruden, skilles den ad fra en klar film, som blotter limen. Dette kan skabe let statisk skidt under filmen i
form af støv, pollen o.lign. som hænger i luften. Dette må accepteres, da monteringen foregår udendørs.

Hvor længe holder solfilmen.
Vi anvender solfilm af mærket Solar Gard, som er en film af høj kvalitet. Solar Gard yder 7 års garanti på filmen, hvis denne er
kantforseglet. Kantforsegles der ikke, yder Solar Gard ingen garanti.
Hos William Skilte kantforsegler vi ikke som standard, men yder alligevel 2 års garanti, oveni de 2 års reklamationsret, som du
har på filmen. Dette tør vi, da vi har monteret meget solfilm igennem årene, og vi ved det holder.

Kantforsegling af solfilm.
Ønsker du at forlænge din garanti til 7 år, kan kantforsegling tilkøbes.
Hos William Skilte kantforsegler vi ikke som standard. Vi finder kantforsegling mest nødvendig ved skrå tagvinduer, da disse er
hårdere påvirkede af vind og vejr.
Kantforsegling foretages med en hvid, grå eller sort silikone-fugemasse. Der skal fuges på både gummiliste, samt op til 10 mm
ind på solfilmen. Kantforsegling foretages oftest med ekstern fugemontør, i samarbejde med - eller ud peget af William Skilte.
Kanforsegler du selv eller får foretaget kantforsegling af ekstern fugemontør, uden William Skiltes samtykke, frafalder garanti
fuldstændigt.

Hvornår kan solfilmen monteres.
Da solfilmen monteres udvendigt på ruderne, for at opnå bedst mulige resultat, og ikke overbelaste ruderne, stiller det høje
krav til vejret og årstiden.
Det anbefales at solfilm monteres ved temperaturer over 10 grader og ved vind under 6 m/sek, samt i tørvejr. Derfor kan det
være svært at lave fast aftale om montering, da vejret kan medføre at monteringen må flyttes til senere tidspunkt. Montøren kan
dog vurdere at filmen godt kan monteres. Eksempelvis hvis bygningen ligger i læ, eller der kun er let tåge.

Kan ruderne holde til solfilm.
Alle lavenergi ruder og termoruder (termoruder fra 2006 og frem) skal have monteret solfilmen udvendigt, da ruderne ikke kan
holde til indvendig monteret solfilm (med få undtagelser af film), da der sker stor ophobning af varme og energi i solfilmen, som
kan overbelaste ruderne.
Producenterne af glas og ruder frasiger sig ansvar for, om ruderne kan holde til at få påmonteret solfilm. Solfilm påvirker ruden
da filmen absorbere solens energi, og derved kan blive let opvarmet. Ruder kan være produceret med fejl, som ikke ses af det
blotte øje, hvilket kan medføre punktering eller at ruden flækker. Dette kan Willim Skilte ikke stilles til ansvar for. Det er dog
yderst sjældent at dette forekommer.

Hvor meget varme, lys og UV fjerner solfilmen.
William Skilte sender datablad på de solfilm der gives tilbud på. På datablad er de specifikke films data oplyst. William Skilte kan
ikke stilles til ansvar for at der ikke reduceres for bestemt nedsættelse i varmegrader, eller at der fjernes en hvis mængde UVblegning fra interiør mm. Data er vejledende og gældende på specifikke ruder. Alle data er givet ud fra at alle ruder dækkes med
solfilm.

Vedligeholdelsesinstruktioner vedr. solfilm.
Alle Solar Gard® film har en meget stærk topcoating, som beskytter mod alm slitage. Filmen modstår normal regelmæssig
rengøring. For at opnå længst mulig holdbarhed, vaskes filmen regelmæssigt med en let sæbeopløsning og en blød vaskesvamp.

Gældende vilkår for garanti.
Solar Gard® film har op til 7 års garanti på vedhæftning (kræver kantforsegling), farveændringer, revner, delaminering, demetallisering eller anden fabrikationsfejl. Garantien er gyldig fra den dato, hvor installationen udføres. Solar Gard´s garanti dækker
ikke skader og ændringer i filmen forårsaget af ekstern påvirkning, dette gælder både før, under og efter montering.
Garantien dækker ikke ved rengøring med stærke rengøringsmidler eller brug af skarpe værktøjer, dette gælder både før, under
og efter montering. Filmen må således heller ikke rengøres med produkter, der indeholder ammoniak eller andre opløsningsmidler. Filmen har et beskyttende lag, der beskytter mod normal slitage, men hvis filmen udsættes for overdreven og vedvarende slitage, er Solar Gard's produktgaranti ikke gældende.

