
1. Garantisedel

1.1 OrganoWood AB tillhandahåller för alla konsumentköp (definierad enligt konsumentköplag och konsumenttjänst-

lag) en 10-årig rötskyddsgaranti på OrganoWood®-modifierat virke.

1.2 Rötskyddsgarantin innebär att OrganoWood AB garanterar att OrganoWood®-modifierat virke ej skall bli så 
angripet av röta att det blir satt ur sin funktion, för det produkten är ämnad för, under 10 års användning i Sverige. 
Garantin gäller således inte för mögelsvamp eller andra svampangrepp som kan växa på ytan av virket och är 
därmed av mer estetisk natur.

1.3 Garantin innebär att OrganoWood AB ersätter det angripna virket med nytt virke till ett värde av
maximalt 20 000 SEK.

1.4 Garantin gäller enbart om man följt monteringsanvisning enligt OrganoWood®s monteringsanvisning på 
organowood.com. 

1.5 Om kapning, håltagning och annan mindre bearbetning av virket är oundviklig skall de bearbetade ytorna 
behandlas med OrganoWood® 01. Träskydd: Flam- och rötskydd för att rötskyddet skall förbli optimalt. 
(Vi rekommenderar att synligt ändträ behandlas med OrganoWood® 02. Träskydd: Smuts- och vattenskydd för 

bästa skydd.)

Plankor där annan bearbetning görs, t ex. klyvning eller annan längsgående bearbetning som hyvling och profilering, 

omfattas inte av OrgnaoWood garanti. 

 
1.6 Garantin kan endast åberopas mot kvitto på virkesinköp och vätskeinköp samt denna garantisedel från 
inköpsstället. 
 

1.7 Garantin gäller för trä som är utsatt för väder och vind eller kondens, men ej för trä i kontakt med mark eller 

permanent i vatten. 

1.8 Garantin gäller enbart virke i användning ovan mark som monterats minst 300 mm från marken.

©2020 OrganoWood AB

10 – års rötskyddsgaranti för OrganoWood®-modifierat trall- och konstruktions virke

Garantisedeln gäller under perioden 20-01-01 – 20-12-31

Signatur:______________________________

   

Namnförtydligande:______________________ 

Plats och datum:______________________

Återförsäljare:_________________________        

2. Kontakt

För frågor kring garantin, kontakta OrganoWood AB på: 

OrganoWood AB, Linjalvägen 9, 187 66 Täby
+46 (0)8 6740080, info@organowood.com 

3. Inköpsdatum och återförsäljare:

Senaste versionen att detta dokument finns att hämta på www.organowood.com  


