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GARANTIE 
In overleg met betrokken partijen wordt een standaard modelgarantie 
verstrekt, die te aller tijden zal worden gerelateerd aan bijgaand verftechnisch 
advies en meerjarenonderhoudsschema. 
 
Op basis van dit advies, wordt een garantie afgegeven met de maximale 
garantieduur van 5 jaar bij het aanbrengen van een laag ROOFTOPCOAT, 
volgens onderstaande aflopende schaal op: 

- aantasting van de ondergrond door invloeden van buiten 
- afbladdering van RAW Paints’ producten* 
- slijtage van de verflaag* 

 
NIET ONDER DE GARANTIE VALT: 

- alle directe en indirecte gevolgschades  
- gebreken veroorzaakt door mechanische beschadigingen en overige 

gebreken 
 
De garantieduur is bepaald o.b.v. de toegepaste afwerklaag, de kleurstelling en 
de ligging van het object.  
 
De garantie op het schilderwerk alsmede ook de garantie op RAW Paints’ 
producten (indien er gebreken aan het product optreden) wordt uitgedrukt in 
procenten en kent een aflopende schaalverdeling, zoals in onderstaande tabel.  
(niet onder de garantie vallen de kosten gemaakt tbv de uitvoering, zoals 
hulpmiddelen als steigers, dokken, kranen, wegafzetting e.d.) 
 
De garantie kan worden opgewaardeerd na een overschilderbeurt met een 
bijbehorende opleveringscontrole.  
 
Indien gedurende de garantieperiode m.b.t. de dekking aantoonbare en 
bewezen gebreken optreden waarbij er sprake is van onvoldoende hechting en 
beschermende werking van het verfsysteem, dan zullen [applicateur] en RAW 
Paints BV zorg dragen voor afdoende herstel van de verfsystemen.  
Deze gebreken dienen binnen vier weken na constatering, schriftelijk d.m.v. 
aangetekend schrijven te worden gemeld. Bij niet-tijdige melding van de 
gebreken, vervalt de garantie. 
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RAW Paints BV zal voor elke controle/inspectie/claim, advies inhuren van COT 
Haarlem, een onafhankelijk adviesbureau, gespecialiseerd in coatings.  
De kosten voor het technisch advies zullen worden gedeeld met degene die de 
garantie claimt. 
 
Herstelwerkzaamheden zullen niet worden uitgevoerd voordat COT Haarlem, 
haar advies heeft uitgesproken t.a.v. een gemaakte claim en alle partijen zich 
daarmee akkoord hebben verklaard.  
 
JAAR 1 2 3 4 5 

GARANTIE 
% 

85 70 55 40 25 

 
Bij geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke slechts door een van 
de partijen als zodanig worden beschouwd - die naar aanleiding van deze 
garantiebepaling, die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen partijen 
mochten ontstaan, worden beslecht door de Nederlandse rechter, dit tenzij 
partijen beslechting door middel van arbitrage overeenkomen. 
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VERFTECHNISCH ADVIES 
 
Buitenschilderwerk op daken  
 
BOUWDEEL Platte daken 
MATERIAAL Bitumen dakbedekking met leislag/dakpannen zonder 

glazuur/eterniet platen 
AFWERKING Dekkend 
 
Behandeling op de locatie 
 
Afwerking watergedragen verfsysteem 

- Reinigen/vetvrij maken van daken middels hogedruk 
- Ondergrond niet behandelen met primer i.v.m. niet kunnen functioneren van 

open verfsysteem van RAW Paints 
- Aanbrengen van ROOFTOPCOAT i.c.m. PLUS 

 
Bij twijfel over applicatie/ondergrond wordt vooraf advies ingewonnen bij RAW 
Paints eventueel in combinatie met COT Haarlem en met dit advies zullen 
vereisten worden neergelegd waaraan een door derden aangebracht 
ondergrond dient te voldoen. Garantienemer staat in voor de kwaliteit van de 
ondergrond. 
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MEERJARENVERWACHTINGS 
PATROON 
 
Meer en minder belastend 
Voor de onderhoudsfrequentie van verfsystemen zijn de meer of minder 
belastende omstandigheden waaraan het dak in de praktijk wordt blootgesteld 
van groot belang.  
 
Factoren die onder andere bijdragen aan een lage onderhoudsfrequentie van 
gevelwerk:  
- beschutte ligging onder overstek of dergelijke  
- periodiek reinigen  
 
Factoren die onder andere bijdragen aan een hoge onderhoudsfrequentie van 
gevelwerk:  
- onbeschutte ligging  
- niet periodiek reinigen  
 
De hieronder vermelde onderhoudstermijn is daarom een indicatie. 
 
JAAR 1 2 3 4 5 

GEVELWERK A - K - O/X 

 
SYSTEEM A. AANVANG 
- behandeling van het dakwerk, zoals beschreven in het technisch advies  
 
SYSTEEM K. KWALITEITSCONTROLE BUITENWERK 
- eventuele onvolkomenheden aan het dakwerk corrigeren met daarvoor 
geschikte hulpmiddelen en materialen. 
- eventuele gebreken in verfsysteem tot oorspronkelijke laagdikte bijwerken 
met RAW Paints producten 
-de werkzaamheden zodanig uitvoeren, dat het geheel er weer correct uitziet  
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SYSTEEM O. OVERSCHILDERBEURT MET RAW PAINTS SYSTEEM 
 
- het geheel grondig reinigen en ontvetten 
- onvolkomenheden aan het dak corrigeren met daarvoor geschikte 
hulpmiddelen en materialen 
 
 
SYSTEEM X. BEOORDELING OBJECT 
 
- in dit jaar adviseren wij het object, in overleg met de betrokken partijen, 
opnieuw te beoordelen 
- aan de hand van deze beoordeling kan een nieuw technisch advies met 
meerjarenverwachtingspatroon opgesteld worden. 
 
 
HEEMSTEDE D.D. ______________________________________ 
 
 
 
APPLICATEUR    VERFPRODUCENT 
 
 
________________________  _______________________ 
 
 

 
 
GARANTIENEMER 

 

________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*mits ondergrond geen gebreken vertoont 
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INFORMATIEBLAD 

 
CONTROLE VAN TEMPERATUUR EN VOCHTIGHEID 
ROOFTOPCOAT moet volgens volgende voorschriften van RAW Paints worden verwerkt. 
 
Alleen schilderen indien : 

• de temperatuur van de ondergrond is hoger of gelijk aan 3°C 
• de omgevingstemperatuur is hoger of gelijk aan 3°C 
• de omgevingstemperatuur is lager of gelijk aan 22°C 
• de relatieve vochtigheid is lager of gelijk aan 85% 
• maak gebruik van professionele en geschikte meetapparatuur indien meting noodzakelijk is 

 
Een hoge luchtvochtigheid (bijv. mist) is voor het aanbrengen van het ROOFTOPCOAT op 
een poreuze ondergrond geen probleem, mits aan bovenstaande voorwaarden wordt 
voldaan. Raadpleeg in geval van twijfel desgewenst RAW Paints. 
 
CONTROLE VAN DE ONDERGROND 
Het minerale verfsysteem van ROOFTOPCOAT is op silicaatbasis, vrij van oplosmiddelen en 
is derhalve geen vijand van vocht. 
De verf moet de mogelijkheid hebben goed te worden opgenomen in de ondergrond, zodat 
juiste hechting aan ondergrond kan plaatsvinden.  
 
ALGEMEEN 
In het algemeen geldt: RAW Paints' verfsystemen zijn alkalisch en daarom direct 
zonder voorbehandeling toepasbaar. 
Schilderwerk uitvoeren conform advies en/of standaard verwerkingsvoorschriften. 
 
VAN POEDER NAAR VERF 
Hanteer de volgende gebruiksaanwijzingen voor het aanmaken van RWP028 verf: 
Het gaat hier om een vers product; advies is per keer maximaal 2 KG aan te maken. 
Hanteer daarbij het volgende schema: 
 

aantal KG 
ROOFTOPCOAT 

poeder 

hoeveelheid 
PLUS 

hoeveelheid 
aangemaakte verf 

goed voor m2: 

1 KG 1,5 liter plm 2,5 liter plm 7 m2 
2 KG 3 liter plm 5 liter plm 14 m2 

 
De verhouding ROOFTOPCOAT:PLUS is 1:1,5. 
 
 
Voeg eerst de PLUS in een emmer en voeg daaraan de juiste hoeveelheid verfpoeder 
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geleidelijk toe. Roer de mix mechanisch (bijvoorbeeld elektrische mixer). Dit verlaagt het 
verbruik per m2 en verhoogt de verwerkingssnelheid. Mix gedurende 2- 3 minuten vanaf 1 KG 
ROOFTOPCOAT.  
 
Voeg nooit andere verftypen of (vreemde) pigmenten toe aan de ROOFTOPCOAT, 
uitsluitend na advies van RAW Paints. 
 
VERBRUIK 
De aangegeven verbruiken zijn richtwaarden. Afhankelijk van de aard van de ondergrond en 
de verwerking kunnen deze afwijken. Exacte verbruiken kunnen uitsluitend per project d.m.v. 
proefvlakken bepaald worden. 
 
OPBOUW VERFSYSTEEM 
Vóór het aanbrengen van ROOFTOPCOAT zal geen voorstrijk nodig zijn.  
Tussen het aanbrengen van de tweede laag dient minimaal 12 uur  wachttijd (afhankelijk van de 
weersomstandigheden) aanhouden. Elk RAW Paints' verfsysteem voor buiten , is na. ca. 1 dag 
regenvast. Elk RAW Paints' verfsysteem is na benodigde voorbehandeling en of reiniging te 
allen tijde overschilderbaar met een dezelfde RAW Paints' verfsysteem. 

 
DROOGTIJD 
Vooral de eerste laag de verf goed laten intrekken, let op tussenliggende minimale 
droogtijd!! De tweede laag op dezelfde manier als de eerste laag opbrengen (applicatie: 
kwast, roller). Goed resultaat wordt bereikt met een blokkwast of roller geschikt voor de 
juiste ondergrond. 
 
REINIGING VAN GEREEDSCHAP 
Direct na gebruik met water reinigen. Tijdens pauze gereedschap in de verf of in water 
zetten. 
 
OPSLAG 
In gesloten verpakking, koel maar vorstvrij. Tegen hitte en directe zonbelasting beschermen. 
 
GEVARENCODERING 
Niet van toepassing 
 
TRANSPORT CODERING 
Niet van toepassing. 
 
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 
Niet te behandelen oppervlakken (zoals glas, natuursteen, keramiek , hout etc..) door juiste 
voorzorgsmaatregelen beschermen.  
Spetters op omliggende oppervlakken en vloer direct met veel water oplossen en 
verwijderen. 
Ogen tegen spetters beschermen. 
Verf buiten het bereik van kinderen bewaren. 


