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FUNKTIONSGARANTI 30 ÅR 
 

Projektnavn  

Dato  

Byggesagkyndig / Rådgiver  

Byggefirma / Udførende  

Forhandler  

 
Eric Storm A/S tilbyder en funktionsgaranti på 30 år på alle produkter tilhørende Storm Dampspærresystem. 
Storm Dampspærresystem består af Storm Dampspærrefolie30, GreenLiner, YellowLiner og TwinLiner  
Dampspærretape, Storm Folieklæber og Storm Gennemføringer. Elementer, som hver især lever op til kravene 
i Dansk Byggeri, og som system har til opgave at sikre en tæt konstruktion.  
 
Funktionsgarantien træder i kraft i tilfælde af, at den leverede løsning ikke lever op til gældende lovkrav på 
leveringstidspunktet til tæthed, indenfor garantiperioden på 30 år. Funktionsgarantien indebærer, at Eric 
Storm A/S påtager sig alle omkostninger ved levering, udtagning og montering af alle de produkter, der indgår 
i konstruktionen under forudsætning af at nedenstående er opfyldt. Funktionsgarantien dækker ikke 
følgeskader af nogen art. 
 
 
Forudsætninger:  
 

• For at opnå funktionsgaranti skal der alene anvendes produkter tilhørende Storm Dampspærresystem 
(Jf. ovenfor). 

 

• Det er en forudsætning, at projekteringen af et byggeprojekt lever op til de gældende regler i 
Bygningsreglementet på leveringstidspunktet. Dette gælder både nybyggeri og renovering. 
 

• Det er en forudsætning, at de anvendte produkter har været opbevaret korrekt, som beskrevet i Eric 
Storm’s produktblade.  
 

• De anvendte elementer fra Storm Dampspærresystem skal monteres korrekt i overensstemmelse  
med montageanvisninger fra Eric Storm A/S og de gældende regler i Bygningsreglementet på 
leveringstidspunktet. 
 

• Funktionsgarantien er forudsat, at det kan dokumenteres, hvilke produkter, der er indkøbt og anvendt 
til det pågældende projekt. Dokumentation herfor er de fakturaer og/eller følgesedler, som vedrører 
købet af produkter fra Storm Dampspærresystem. 
 

• Som dokumentation for, at byggeprojektet er udført korrekt, skal original blowerdoor test foretaget af 
virksomhed, som er certificeret til tæthedsmåling,  indsendes til Eric Storm A/S sammen med 
reklamationen. 
 

• Kopi af dette dokument med alle oplysninger angivet i ovenstående skema med alle relevante bilag 
fremsendes til Eric Storm A/S.  

http://www.eric-storm.dk/

