
Handhavarinstruktion för 20 års Rötskyddsgaranti,
Bygghandeln.

Denna instruktion är avsedd att förenkla hanteringen med garantin så att den 
förmedlas (avtalas) vid alla köp av tryckimpregnerat virke i NTR-klasserna A och AB 
impregnerade med kopparhaltiga medel.

1.0. Inköp.
När beställning görs bör inköparen tänka på att beställa varor i båda klasserna A och 
AB för att kunden skall kunna välja rätt användningsmaterial i mark och ovan mark 
som de olika klasserna står för.
Inköparen bör beställa båda klasserna med en särskild anvisning att de skall vara
impregnerade med kopparhaltiga medel.
Inköparen skall också begära (avropa) garantisedlar i en omfattning som han själv 
önskar.
Det åligger inköparen att rätt fördela dessa garantisedlar med Kemikalieinspek-
tionens (KemI) 7 informationspunkter så att de vid försäljningsstället motsvarar de 
olika leverantörernas leveranser.
De kan identifieras på denna information och en sammanblandning kan försvåra 
arbetet med att identifiera rätt leverantör om garantin tas i anspråk.

2.0. Kontantförsäljning till konsument över kassadisk.
När kund kommer till kassan med tryckimpregnerat virke i någon av klasserna A och 
AB impregnerade med kopparhaltiga medel, skall han få med sig;
- Kvitto. 
På kvittot skall framgå datum för upphandlingen. Kvantiteter på tryckimpregnerat 
virke. Att varorna är av antingen klass A, AB eller var för sig.
- Garantisedel.
Häfta garantisedel ihop med kvittot. På garantisedeln framgår vad garantin omfattar 
med de begränsningar som gäller.
På garantisedeln framgår också Kemikalieinspektionens (KemI) 7 informations-
punkter.
På denna skall också framgå vilket impregneringsverk som impregnerat materialet.

3.0. Fakturerad försäljning till konsument.
Vid registrering av fakturans innehåll skall framgå kvantitet av varje delpost av klass 
A och AB, datum för faktureringen samt som bilaga medfölja en garantisedel med 
informationsblad med Kemikalieinspektionens (KemI) 7 informationspunkter.
OBS! Vid fakturering biläggs garantisedeln.

4.0. Fakturerad försäljning till byggare eller bygghantverkare.
Garantin kan förmedlas vidare av en byggare eller bygghantverkare som i sin 
yrkesutövning arbetar för en konsument och som därmed ansvarar för varorna enligt 
Konsumenttjänstlagen.
Vid faktureringen skall en garantisedel medfölja fakturan löst som bilaga.
När byggaren eller bygghantverkaren i sin tur fakturerar sin kund (konsument) både 
arbetet och materialet gör han samma sak, bilägger garantisedeln med Kemikalie-
inspektionens (KemI) 7 informationspunkter.
OBS! Vid slutfakturering konsumentkunden skall framgå kvantiteter och klasserna A 
eller AB, datum för faktureringen. Garantisedeln bilägges fakturan.


