SKÖTSELRÅD OUTDOOR
Glasfiberarmerad polyester
Främsta materialet som vi använder är glasfiberarmerad polyester med gelcoaterade ytskikt som kan levereras
i RAL skalans alla färger. Detta material ger underhållsfria och starka produkter som samtidigt får de en mycket låg vikt. Färgbeständigheten är extremt hög genom att produkterna infärgas och gelcoateras. Att rengöra
denna typen av produkt är mycket enkel och ger mycket liten miljöpåverkan. Produkten rengörs enkelt med
vanlig tvättsvamp, varmt vatten och såpa. Produkterna kan även poleras med vanligt båtvax för att uppnå och
återfå extra lyster efter flera år utomhus.
Varmgalvaniserat & Rostfritt stål
Alla våra fästelement är tillverkade i varmgalvaniserat stål eller rostfritt stål och även alla hela produkter
som exempelvis cykelställ har denna grundbehandling. Varmgalvaniserade produkter är underhållsfria men
rengöring rekommenderas. Med denna behandling och att produkten befinner sig utomhus så kan så kallad
vitrost uppstå detta försvinner dock med tiden.
Pulverlackerat stål
Produkter av stål som pulverlackeras förbehandlas alltid genom varmgalvanisering, svepblästring och pulverprimer för att därefter lackeras. Detta skapar en mycket hållbar vidhäftning över tid. Dessa produkter kräver
normalt inget annat underhåll än vanlig rengöring.
Trä
De produkter som innehåller trä som parkbänkar rekommenderas årligt underhåll med Osmo 420 UV
skyddsolja. För mer information om underhåll för specifik produkt kontakta gärna Formenta kundservice.

PRODUKTANSVARSFÖRSÄKRING
Formentas produktansvarsförsäkring innebär att om någon vid brist i den levererade produkten orsakar skada
mot tredje person träder försäkringen in. Produktansvarsförsäkringen gäller ej vid eventuell felaktig montering i
de fall produkt monteras.

VID REKLAMATION
För att smidigt kunna hantera eventuellt reklamationsärende önskar vi bilder på reklamerad del samt faktura
eller kvitto, detta mailas till info@formenta.se. När vi fått in dokumentation gör vi en snabb analys av reklamationen och återkommer sedan personligen med en lösning. I vissa fall behöver vi den reklamerade delen
för vidare analys. Har produkten skadat person eller egendom skall den drabbade anmäla händelsen till sitt
försäkringsbolag.
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