
 

Garantie certificaat 

Bij toepassingen met Colorcoat® HPS200 Ultra® kunt u direct een Tata Steel Confidex® 
garantie bij Tata Steel aanvragen. Dit is alleen mogelijk via het online aanvraagformulier van 
Tata Steel Colors. Tata Steel geeft een schriftelijke Confidex® Garantie af voor de 
hoogwaardige Colorcoat® HPS200 Ultra® en Prisma® producten, direct aan de 
eindgebruiker. Voor de overige producten wordt een garantie vanuit Finish Profiles 
afgegeven. Elke garantie heeft betrekking op een specifiek gebouw en vermeldt de 
gegarandeerde prestaties van het product onder de in de garantie beschreven voorwaarden.  

De voordelen van Confidex garanties zijn als volgt:  

1. Voor Colorcoat® HPS200 Ultra® en voor Colorcoat® Prisma® gelden respectievelijk 
een Tata Steel Confidex garantietermijn van maximaal 40 en maximaal 30 jaar, ook 
voor snijkanten en zonder jaarlijkse inspectie en onderhoudsverplichting.  

2. Gebaseerd op eenvoudige diagrammen (zie onder), zonder uitzonderingen vanwege 
de ligging en oriëntatie van het gebouw.  

3. Eventueel dakhelling >1° bij de Colorcoat Prisma en HPS200 Ultra.  
4. Wordt rechtstreeks aan de gebouweigenaar gegeven, anders dan de meeste andere 

garanties op de markt.  
5. Heeft digitaal een snel en eenvoudig in te vullen registratieformulier.  
6. Is volledig overdraagbaar wanneer het gebouw van eigenaar verandert.  
7. Dringt het risico terug binnen elk onderdeel van het distributiekanaal.  

Garanties op overige Colorcoat® producten  

Het is niet noodzakelijk om voor gebouwen iedere garantie bij ons aan te vragen (in een 
C2/C3 omgeving). Voor Colorcoat® PVDF (12 jaar voor gevel) en Colorcoat® Polyester 25 
mu (10 jaar gevel) kunt u via het downloaden via onze website een standaard Colorcoat® 
product prestatie garantie opvragen. Wilt u een garantieverklaring voor een specifiek project 
op naam, dan is het voldoende om uw Finish Profiles ordernummer(s) en projectgegevens 
aan Finish Profiles door te geven. U ontvangt dan van ons een garantieverklaring op 
bedrijfsnaam met uw referentie.  

Garantiespecificaties per coating  

 HPS200 Ultra®  PVDF  Prisma®  Polyester  Colorcoat® 
Interieurcoating  

Max. Garantie  40 jaar  12 jaar  30 jaar  10 jaar  -  

Nominale laagdikte 
van laklaag in Um  200  25  50  25  15  

Corrossieweerstand  Rc5  Rc3  Rc5  Rc3  Rc1  

Krasbestendigheid  Excellent  Goed  Zeer goed  Goed  Beperkt  

UV bestendigheid  Ruv4  Ruv4  Ruv4  Ruv3  Ruv1  
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Confidex® Garantie: inspectie en onderhoud  
Planmatig onderhoud bevordert optimale prestaties en levensduur van voorgelakt stalen 
gebouwbekleding. Tata Steel heeft meer dan 50 jaar ervaring in de ontwikkeling en productie 
van voorgelakt staal voor gebruik in dak- en gevelbekledingssystemen. Op basis van deze 
ervaring geven wij ‘best practice’ adviezen voor inspectie en onderhoud. Het goed 
inspecteren en onderhouden van een gebouw beloont de eigenaar met optimale prestaties 
op het gebied van uiterlijk, duurzaamheid en levensduur. 
 
Advies van Finish Profiles 
Reinigen is gewenst c.q. noodzakelijk met het oog op:  
- Behoud van de esthetische kwaliteit   
- Behoud en verlenging van de levensduur   
Het reinigingsadvies is minimaal 1 tot 3 x per jaar (voor Colorcoat® HPS200 Ultra® en 
Colorcoat® Prisma® niet verplicht om garantie in stand te houden). Voor de manier waarop 
onderhoud dient te worden uitgevoerd verwijzen wij naar www.colorcoat-online. com en naar 
onze website  
 
Hoe vaak zijn inspecties nodig? 
Deze dienen tijdens de levensduur van het gebouw periodiek plaats te vinden. Een algemeen 
advies geven is moeilijk aangezien verschillende locaties en uitvoeringen van gebouwen 
verschillende onderhoudsinspanningen vergen. We bevelen aan het gebouw na het eerste 
gebruiksjaar te inspecteren, om op basis van deze ervaring de toekomstige 
onderhoudsvereisten en de benodigde inspectiefrequentie te bepalen.  
 
Colorcoat® HPS200 Ultra® en Colorcoat® Prisma® met verbeterde coating en 
geoptimaliseerd Galvalloy™ substraat vereisen uit garantie-oogpunt geen regulier onderhoud 
gedurende de Confidex® Garantie. Jaarlijkse uitgebreide inspecties kunnen zodoende tot 
maximaal 40 jaar lang achterwege blijven. Hiermee wordt bijgedragen aan de veiligheid in de 
bouw en tevens worden de beheerskosten nog verder verlaagd. 
 
Controlelijst inspectie en onderhoud 

Controleer op 
 

Actie 
 

Ophoping en aankoeken van vuil  Verwijder gruis en maak vervuilde plekken schoon. 

Schimmel Verwijder de schimmel en maak deze plekken schoon. 

Fysieke schade en natuurlijke 
veroudering van coating 

Bepaal de omvang van de schade of ernst van de veroudering. Herstel de plek met 
reparatieverf van Finish Profiles, vervang het paneel of laat een gespecialiseerde 
aannemer de plek overschilderen. 

Bouwvuil Verwijder onmiddellijk alle vuil. 

Verwijderbare beschermfolie 
Verwijder de beschermfolie en maak deze plekken schoon met een geschikt 
schoonmaakmiddel (vraag eventueel advies aan Tata Steel via Colorcoat Connection® 
helpline). 

Kapotte bevestigingsmiddelen Vervang de bevestigingsmiddelen en mogelijk ontbrekende kapjes. 

In het werk gesneden snijvlakken Gebruik goedgekeurde onderhoudsproducten. 

Dak- en wanddoorvoeren Schakel gespecialiseerde aannemers in en gebruik goedgekeurde onderhoudsproducten. 

Fotovoltaïsche installatie Zie specifieke voorwaarden van de Confidex® Garantie PV addendum voor Colorcoat 
HPS200 Ultra®. 
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Meer informatie nodig? 
Download de volgende formulieren: 

- Tata Steel Confidex® Garantiesheet: 
- https://www.tatasteelconstruction.com/static_files/Tata%20Steel/content/produ

cts/Confidex%20Guarantee/Confidex-Datasheet-NL.pdf 
- Tata Steel Inspectie en Onderhoud pagina: 

o https://www.tatasteelconstruction.com/nl_NL/services-en-
downloads/lesmateriaal/Inspectie-en-Onderhoud#tab-1 

 
Confidex® Garantie-aanvraag 
Confidex® is de product prestatie garantie voor Colorcoat HPS200 Ultra® en Colorcoat 
Prisma® wanneer toegepast aan de buitenzijde van het gebouw. Het biedt uitgebreide 
dekking tot maar liefst 40 jaar, inclusief snijkanten. Wij helpen u graag om de aanvraag van 
deze garantie succesvol te laten verlopen. Hieronder hebben wij een kort stappenplan 
opgesteld om u te helpen bij het aanvragen van een garantiecertificaat: 
 
Stappenplan garantie-aanvraag: 

1. Ga naar website: ‘www.tatasteelconstruction.com/nl_NL/producten/confidex-garantie’ 
2. Klik de coating aan die voor u van belang is: Colorcoat HPS200 Ultra® of Prisma®. 
3. Volg de stappen die Tata Steel weergeeft en zo kunt u uw aanvraag indienen. 
4. In geval van problemen kunt u contact opnemen met de klantenservice van Finish 

Profiles, zij zullen u verder helpen. 
 
Garantie-aanvraag op overige Colorcoat® producten 
Voor de garanties op overige Colorcoat® producten kunt u de aanvraag bij Finish Profiles 
indienen. Dit betref de coatings: Colorcoat® PVDF (12 jaar voor gevel) en Colorcoat® 
Polyester 25 mu (10 jaar gevel). U kunt via het downloaden via onze website een standaard 
Colorcoat® product prestatie garantie opvragen. Wilt u een garantieverklaring voor een 
specifiek project op naam, dan is het voldoende om uw Finish Profiles ordernummer(s) en 
projectgegevens aan Finish Profiles door te geven. U ontvangt dan van ons een 
garantieverklaring op bedrijfsnaam met uw referentie.  
 
Ga naar onze website www.finish-profiles.nl/aanvraag-garantie-certificaat/ en vraag uw 
Finish Garantiecertificaat aan! 
 
Heeft u vragen neem dan gerust contact op met onze klantenservice: 
Tel: 0800-2090 
Email: info@finish-profiles.com 


