TÆT TAG
Derbigum

Dit Derbigum-tag
– en 3-dobbelt garanti
for total dækning

Derbigum giver dig ro i sjælen
Derbigum-producenten Imperbel Group og netværket af autoriserede Tæt Tag-entreprenører er
forpligtet til at give dig et problemfrit tag med lang
levetid.

Som ekstra sikkerhed for at kunne betale garantiskader har Derbigum-producenten tegnet en
forsikring, der dækker Derbigum-producentens
ansvar over for dig i hele garantiperioden.

Vi garanterer, at vi kommer inden for 48 timer,
hvis der skulle opstå problemer på dit tag.

Tæt Tag Derbigum-garanti.
Din garanti for et tæt tag
med en lang levetid
Når Derbigum uden tøven kan give denne garanti,
skyldes det, at Tæt Tag-systemet er baseret på en
kombination af faglig ekspertise og professionalisme på højt niveau.
Tæt Tag-systemet:
• er kendetegnet ved Derbigum-seglet
• anvender produkter af særlig høj kvalitet
• har ifølge al erfaring og grundige tester
en dokumenteret levetid på mindst 30 år
• sikrer en perfekt pålægning udført af
autoriserede Tæt Tag-entreprenører
• giver en førsteklasses garanti.
Tæt Tag Derbigum-garantien er tilpasset
kundens individuelle behov og er gældende
i en periode på op til 15 år. De forskellige typer
Derbigum-garantier tager udgangspunkt i specifikationerne for det enkelte tag.

TÆT TAG
DERBIGUM
Derbigum – den bedste investering
med op til 15 års garantidækning.

Guide til optimal garanti
Når arbejdet med pålægningen af Derbigum er
færdigt, får du et garantibevis for dit nye Derbigum-tag. Du får desuden en vedligeholdelses- og
servicemanual, som benyttes til optegnelser i
forbindelse med de regelmæssige eftersyn af taget,
der skal foretages, og som således er med til at
sikre en lang levetid for taget. Denne servicemanual guider dig let, forståeligt og præcist gennem
de forskellige emner og forhold, der er vigtige i
forbindelse med eftersyn af taget, og de foranstaltninger, der skal træffes i tilfælde af problemer.

Sidst, men ikke mindst, kan vi tilbyde en forlængelse af din garanti med yderligere 5 år op til i alt
15 år. Tæt Tag Titanium-garantibeviset forlænges
automatisk med yderligere 5 år, på betingelse af
at der for din regning i løbet af det 10. år foretages en inspektion og verifikation af taget af din
autoriserede Tæt Tag-entreprenør, og at eventuelle nødvendige reparationsarbejder er afsluttet i
løbet af det 10. år.

Guld Garanti

Såfremt du tegner en servicekontrakt med din
autoriserede Tæt Tag-entreprenør, hvor du overlader rengøring og servicearbejde til ham, gælder
din Tæt Tag Titanium Garanti automatisk i 15 år.
Kontakt din autoriserede Tæt Tag-entreprenør og få
et tilbud på en serviceaftale.

Til sekundære bygninger såsom carporte, cykelskure, udhuse m.v.
Med denne garanti får du som bygningsejer en
garanti, der er både fleksibel og praktisk. Guld
Garantien garanterer i 15 år fuld reparation eller
udskiftning af Derbigum-produktet i tilfælde af
en defekt i den vandtætte membran.

Titanium Garanti
Til primære bygninger såsom boliger, lagerbygninger, kontorer, fabriksbygninger m.v.
Har du en bygning med et tag, der er udført
af en autoriseret Tæt Tag-entreprenør, tilbyder
vi dig en Tæt Tag Titanium Garanti. I tilfælde
af en defekt i den vandtætte membran dækker
den i en periode på mindst 10 år fuld reparation
eller udskiftning af Derbigum-produktet samt
dækning af mulige skader inde i bygningen, som
skyldes en sådan defekt.
Med andre ord tilbyder vi en 3-dobbelt garanti,
der sikrer dig fuld reparation eller udskiftning
af Derbigum-produktet ved 1) fejl i selve Derbigum-produktet eller 2) fejl ved pålægningen af
produktet, og endelig 3) dækker garantien også
skader opstået inde i bygningen som følge af en
af disse fejl.
Alt dette gælder, selvom din Tæt Tag-entreprenør
eller Derbigum-producenten måtte have indstillet driften! For at afdække sit garanti-ansvar over
for dig har Derbigum-producenten indgået et
samarbejde med et anerkendt forsikringsselskab,
således at garantien dækker disse forhold.

Servicekontrakt

Vælger du selv at udføre rengøring og servicearbejde, skal du selv bestille en inspektion af taget
i løbet af det 10. år, hvis garantien skal forlænges
til 15 år. Vi sender dig i så fald et brev i løbet af
det 10. år for at minde herom.

Dokumenteret levetid
Derbigum har været anvendt i Danmark siden
1977 og har derfor en dokumenteret lang levetid
– selv under danske klimaforhold.

ETA-Danmark A/S
ETA-Danmark A/S – dansk selskab for
europæisk teknisk godkendelse af
byggevarer – skriver i vores typegodkendelse: Derbigum SP 4 har i mange
år været anvendt i Skandinavien og
har fungeret tilfredsstillende.
Accelererede ældningsforsøg og feltundersøgelser af gamle tage bekræfter,
at de fysiske egenskaber bibeholdes
i tilfredsstillende omfang. På denne baggrund
vurderes det, at Derbigum SP 4 korrekt anvendt
har en levetid på mindst 30 år.

Forskning dokumenterer,
at Derbigum holder tæt
i mere end 30 år
Fra polarcirklen til troperne er tage med Derbigum
blevet testet af uafhængige prøvningsinstitutter.
Her er nogle eksempler:
Holland
– Buro Dakadvies
Karakteren og udseendet af Derbigum-membranerne bedømmes
som god til fremragende. Det vurderes, at kvaliteten af udførelsen
af overlæg og inddækninger spiller
en afgørende rolle for tagets holdbarhed.
Levetiden for et Derbigum-tag, som ved undersøgelsen i 1995 blev bedømt til 20 til 25 år, kan på
baggrund af den i år 2000 gennemførte undersøgelse udvides til mere end 30 år.

Belgien – Centre Scientifique et Technique de
la Construction
Der er i 1996 gennemført en undersøgelse af 20 tage, hvor monteringsarbejdet er udført af forskellige tagdækkerfirmaer i
perioden fra 1974 til 1991. Der blev ikke konstateret tegn på defekter i membran eller overlæg. Selv
hvor der var tale om stående vand, forblev membranen intakt. Undersøgelsen bekræfter, at levetiden for et Derbigum-tag overstiger 20 år.

Norge
– Byggforsk
De undersøgelser, der blev foretaget på huse med Derbigum-tage
i Spitsbergen ved polarcirklen i
1996, og laboratorieforsøg har
bekræftet Derbigum-membranens fremragende
egenskaber under meget kolde forhold. Selv 10
år efter oplægningen af tag med Derbigum som
1-lagssystem holder Derbigum stadig bygningerne fri for vand.

Sverige
– Sveriges Provning
Resultatet af den i 1994 gennemførte undersøgelse var godt for alle
de undersøgte tage med Derbigum. Undersøgelsen dokumenterede vigtigheden af en høj kvalitet
i forbindelse med udførelsen af detaljer i taget
og viste, at kvaliteten af tagdækningsarbejdet
omkring detaljer i taget for de tre senere oplagte
tage, der også blev undersøgt, var fremragende.
På de ældste tage med Derbigum, der går tilbage
til 1978, udført i København, fandtes Derbigum
stadig at være i god almen tilstand.

Italien – Istituto Centrale
per l’industrializzazione
e la Tecnologia Edilizia
Undersøgelsen blev gennemført i
1998 på tage med Derbigum, der
var mere end 20 år gamle. Der
blev ikke fundet alvorlige tegn på forringelse af
membranens egenskaber, selvom de pågældende
tage ikke var vel vedligeholdt. I kombination
med et godt vedligeholdelsesprogram bekræfter ICITE, at de pågældende Derbigum-tage vil
holde i endnu 10 år.

Du spørger – vi svarer.
11 spørgsmål til Tæt Tag Titanium Garanti

1

I tilfælde af problemer med mit tag er
Derbigum-organisationen så i stand til at
reagere inden for 48 timer overalt i Europa?
JA, vi råder over et internationalt netværk af autoriserede Tæt Tag-entreprenører, og vi kan garantere, at der inden for 48 timer fra en henvendelse
er en montør på stedet.

Den autoriserede Tæt Tag-entreprenør
har ikke overholdt fabrikantens tekniske retningslinjer. Der er en lækage i taget,
som skyldes fejl fra tagdækkerfirmaets side.
Er jeg stadig dækket af garantien?
JA, selv de bedste tagdækkerfirmaer begår undertiden fejl. Du er stadig dækket af garantien.

2

En anden håndværker er nødt til at gå
op på mit Derbigum-tag for at etablere
en skorsten, der skal føres ned gennem taget.
Kan han gøre det alene?
Vi anbefaler, at kun en autoriseret Tæt Tag-entreprenør foretager modifikationer eller ændringer i
Derbigum-tagmembranen. En anden håndværker
kan foretage modifikationer eller ændringer, men
garantien kan i visse tilfælde bortfalde.

Hvis en lækage på taget har forårsaget
skade på f.eks. mit computerudstyr, er
denne skade så dækket af garantien?
JA, garantien dækker også følgeskader forårsaget
af fejl i materialet eller pålægningen. Så i dette
tilfælde er dit computerudstyr dækket af garantien.

3

Hvis jeg har en lækage på mit tag, skal
jeg så afvente, at en ekspert skal besigtige skaden, inden jeg iværksætter reparation af
denne?
NEJ, tag straks kontakt til din autoriserede Tæt Tag
-entreprenør, som vil tage stilling. Vi vil senere
undersøge, hvor ansvaret skal placeres.

4

Hvis den autoriserede Tæt Tag-entreprenør ikke længere eksisterer, er
Derbigum-organisationen så i stand til at anvise
en anden autoriseret Tæt Tag-entreprenør?
JA, vi har et omfattende internationalt netværk af
Tæt Tag-entreprenører, som yder service – også i
dit lokalområde.

5

Dækker garantien alle udgifter i forbindelse med en skade på taget?
JA. Ved skader, der skyldes fejl i produktet eller
pålægningen, dækker garantien udgifterne til udskiftning af produkterne og de forbundne udgifter
til den nødvendige arbejdskraft.

6

Dækker garantien også isoleringen, hvis
den er permanent ødelagt?
JA, garantien dækker også udskiftning af den
ødelagte isolering samt udgifterne til den nødvendige arbejdskraft i forbindelse med udskiftningen og udgifterne til bortskaffelse af det ødelagte
materiale.

7
8

9

Tagbrøndene på mit tag er tilstoppet
af blade og plantedele. Der samler sig
vand, som flyder ud over kanten af taget og
beskadiger murværket. Er skaden dækket af
garantien?
NEJ, denne type skade er ikke dækket af garantien, fordi taget skal rengøres regelmæssigt. Du
kan tegne en servicekontrakt på udførelse af dette
arbejde hos din autoriserede Tæt Tag-entreprenør.

10

Hvis Derbigum-producenten ophører
med at drive virksomhed, vil mit tag
så stadig være dækket af garantien?
JA, Derbigum-producenten har forudbetalt
præmien på den forsikring, som producenten
har tegnet for at afdække sit garantiansvar over
for dig. I tilfælde af at Derbigum-producenten
ophører med at drive virksomhed, vil du med
garantiens dækningsområde kunne påberåbe dig
forsikringsdækningen direkte over for forsikringsselskabet Ethias.

11

Hvis alt går galt, og jeg ser mig nødsaget til at gå rettens vej, skal en
eventuel retssag så føres i udlandet?
NEJ, en eventuel retssag vil i et sådant tilfælde
altid blive afgjort i det land, hvor taget er lagt.
I dit tilfælde altså i Danmark.
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