ARDEX SYSTEM DENS 3
EGENKONTROLL
Företagsnamn & adress*

Företagets org.nr*

Löp-/objektsnummer*
Dagens datum*
Namn på ansvarig installatör/utförare* Telefonnummer*

E-post*			

Uppgifter om objektet
Objektets adress*

Anledning till installation*

Underlag som systemet installerats på* Volym i m²*		 Volym i kg avjämningsmassa på spärrlaminatet*

Uppgifter om systemkomponenter
Lim*

Lim, batchnr.*

Primer*

Spackel*

Spackel, batchnr.*

DENS 3 1.1 batchnr.*

Eventuellt spackel under spärrlaminatet

Primer, batchnr.*

Batchnr. på spackel under spärrlaminatet

ARDEX AB, Staffans väg 6A, 192 78 Sollentuna
E-post: teknik@ardex.se, tel: 08 556 315 50

Uppgifter om beställare
Beställare, namn och kontaktuppgifter

Avvikelser i projektet

Datum för beställning			

Detta dokument är kopplat till ARDEX SYSTEM DENS 3 och dess systemgaranti. Garantierna bygger i grunden på
ABM07 samt de garantier som utlovas i form av kompatibilitet mellan systemkomponenterna.
Garantierna är villkorade enligt följande:
Detta dokument ska fyllas i och skickas till ARDEX AB, teknik@ardex.se med kopia till ulf@dens3.se samtliga
uppgifter i detta dokument markerade med* ska fyllas i. Vid hantering och montering av
ARDEX SYSTEM DENS 3 ska den aktuella monteringsanvisningen följas utan avsteg eller avvikelser.
Gällande branschnormer för objektet samt de lagar och anvisningar från berörda myndigheter ska ovillkorligen
följas. De i systemet ingående komponenterna får aldrig utan skriftligt godkännande från ARDEX teknikavdelning
bytas ut. Vid handhavande och montering av de ingående komponenterna ska produkt-, miljö- och säkerhetsdatabladen beaktas och dess instruktioner följas strikt. För ARDEX SYSTEM DENS 3 gäller ABM07 och följer då
garantikedjan enligt gängse svensk rättspraxis. Alla garantier från ARDEX AB och DENS 3 AB upphör att gälla om
något avviker från de villkor som är beskrivna i detta dokument. Det är installatörens ansvar att alltid ha aktuella
dokument, kontakta ARDEX om det förekommer osäkerhet om något som rör ARDEX SYSTEM DENS 3.

Anders Brandell
PRODUKT & TEKNIK
ARDEX AB

Egenkontrollen har skickats till teknik@ardex.se med kopia till ulf@dens3.se

ARDEX AB, Staffans väg 6A, 192 78 Sollentuna
E-post: teknik@ardex.se, tel: 08 556 315 50

