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HAWLE - Kvalitetsgaranti

10 års kvalitetsgaranti
(dricksvattenförsörjning)

HAWLE garanterar perfekt funktionalitet av ventiler och kopplingar stämplat med "HAWLE", under en 
tioårsperiod från leveransdagen ex. works. Denna garanti gäller för alla ventiler och kopplingar med 
dricksvatten-försörjning som angivet syfte, i enlighet med Direktiv 98/83/EC.

Om en ventil eller koppling brister i funktionalitet under garantitiden, åtar sig HAWLE efter eget godtycke 
att reparera eller ersätta ventil eller koppling med lika värde. 

Undantag från denna garanti gäller i händelse av slitage, felaktig förvaring, transport, montering, 
avvikelser från givna instruktioner för användning, avvikelser vid utförande av provtryckning, otillräckligt 
underhåll, påföljande manipulation eller använding av olämplig media. Garantin gäller ej vid extrema 
miljöförhållanden, stötar eller påverkan från föremål i mediet eller motsvarande yttre påverkan. Ej heller 
vid åtgärder från tredje part, olyckor och andra händelser över vilka HAWLE saknar kontroll. 

Garantianspråk som härrör från försäljningsvillkor begränsas ej av detta garanticertifikat. Österrikisk lag 
gäller för denna garanti.

2 års garanti

Förutom våra kvalitetsgarantier, ansvarar HAWLE i enlighet med Österrikisk lag, att våra produkter 
motsvarar tillämpad överrenskommelse vid tidpunkten för leverans. Denna garanti gäller för verktyg, 
tillbehör, gatugods etc. Undantag från denna garanti gäller i händelse av felaktig förvaring, transport, 
montering, avvikelser från givna instruktioner för använd-ning, avvikelser vid utförande av prov-
tryckning, otillräckligt underhåll, påföljande manipulation eller användning av olämpliga vätskor eller 
gaser. Garantitiden gäller i max två år från leveransdagen.

5 års kvalitetsgaranti 
(dricksvattenförsörjning)

HAWLE garanterar perfekt funktionalitet av ventiler och kopplingar stämplat med "HAWLE", under en 
femårsperiod från leveransdagen. Denna garanti gäller för alla ventiler och kopplingar med dricksvatten-
försörjning som angivet syfte, i enlighet med Direktiv 98/83/EC: 

• Hawle vridspjällventil nr. 9881K
• Avluftningsventil nr. 9842

Om en ventil eller koppling brister i funktionalitet under garantitiden, åtar sig HAWLE efter eget godtycke 
att reparera eller ersätta ventil eller koppling med lika värde.
Undantag från denna garanti gäller i händelse av slitage, felaktig förvaring, transport, montering, 
avvikelser från givna instruktioner för användning, avvikelser vid utförande av provtryckning, otillräckligt 
underhåll, påföljande manipulation eller använding av olämpliga vätskor eller gaser. Garantin gäller ej 
vid extrema miljöförhållanden, stötar eller påverkan från föremål i mediet eller motsvarande yttre påver-
kan. Ej heller vid åtgärder från tredje part, olyckor och andra händelser över vilka HAWLE saknar 
kontroll. 

För ytterligare information om produkters garantitid, kontakta Industri Belos AB.

All illustrations, technical data, dimensions (in mm) and weights (all weights specified in kg) are non-binding. Subject to change.Edition 08.2015
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PROVTRYCKNING AV MONTERAD VENTIL FÖR 
DRICKSVATTENFÖRSÖRJNING Hawle ventiler 

tillverkas med högsta precision och noggrannhet 

och utsätts för rutinmässigt kvalitetskontroll. Därför 

kan vi erbjuda produkter av högsta kvalitet och 

bevilja Hawle‘s 10-års kvalitetsgaranti som saknar 

motstycke på marknaden.

För att säkerställa denna kvalitet för våra kunder 

är det nödvändigt att installationen utförs profes-

sionellt. Med anledning av detta skall Hawle-

ventiler och dess anslutningar provtryckas  efter 

installationen. I denna provtryckning säkerställs  

tätheten i rör, röranslutningarna och övriga kom-

ponenter i rörsystemet.

TILLÄMPNING:
Provtryckning måste utföras i enlighet med EN 805.  

Innan provtryckning, fyll rörgrav och täck enbart 

rören för att förhindra eventuell skada på rörlednin-

gen. Se till att lämna tillräckligt med utrymme öppet 

för inspektion av varje röranslutning på platsen. 

Rörledning utan  dragfasta anslutningar måste  vara 

tillräckligt säkrade genom stöd och/eller förankrat 

i varje ände, böj och förgrening.

Vi rekommenderar starkt att utföra provtryckning 

före röranslutningar täcks och rörgraven fylls igen.

 

Hawle-garantin täcker ej kostnader för schaktning 

och fyllning eller annan tillhörande kostnad som  

tillkommer om provtryckning utförs efter fyllning 

av hela rörgraven. När det gäller trycktestning 

omfattar Hawle-garantin endast byte av defekta 

produkter.

De produkter som anges i vår katalog är avsedda 

för antingen dricksvatten, dränering eller avlopps-

vatten som ansluter till PE, PVC, segjärn, stål eller 

AC-rör installerade under jord. Hawle rekommen-

derar motionering av ventil 1 gång/år.

PROVTRYCK AV  
MONTERAD VENTIL / KOPPLING
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