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KUPON
Udfyld og send kuponen til Icopal Danmark a/s 

og få tilsendt 30 års garantibevis

Jeg har valgt Decra Classic i følgende farve: 
rød    Palærød    rødbrun    Sort    Kulsort    antik    Grøn 

Decra Elegance:  Sort    Vinrød    Skovgrøn    Grafit    

Terra cotta    Kastanie    Sort silkemat 

Decra Stratos: 
Pepperstone    Sort 

Jeg har anvendt Decra til: 
Nybygning    renovering    

Kun hvis du har renoveret et gammet tag
Mit gamle tag var med: Bølgeeternit    Skifereternit    Tagpap    

andet (notér):  

Tagfladen er på ca.:     m2

Taget er oplagt af: Håndværker    Mig selv    

Håndværkerens navn:

adresse:

Postnr.:   By:

Taget er oplagt på adressen:  (SKrIV VeNLIGST MeD BLOKBOGSTaVer)

Navn:

adresse:

Postnr.:   By:

For at garantien kan træde i kraft, skal Icopal Danmark a/s ud
stede et originalt garantibevis. Det er derfor meget vigtigt, at du 
hurtigt indsender kortet til os med alle oplysninger påført.  
riv kuponen af – portoen er betalt. 
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Tillykke med dit nye Decra® tag et par gode råd om dit nye Decra® tag

Du har truffet et solidt valg. Decra hører nemlig 
til blandt de stærkeste tagtyper, der eksisterer 
i dag.

Icopal Danmark a/s, som står bag produktio
nen og salget af Decra, er en af europas største 
producenter af tagmaterialer med mange års 
erfaring i smukke og holdbare tagløsninger.

Produktgarantien omfatter/betyder:
•   At Decra tagplader og Decra tagtilbehør, 

der er monteret på ejendommen, vil for
blive vejrtæt i garantiperioden

•   At Icopal Danmark a/s i tilfælde af 
 gennemtæring inden for garanti perio
den  lader defekte Decra tagmaterialer 
udskifte/udbedre, herunder betaler 
arbejdsløn for nedtagning og oplægning

Send kuponen til Icopal, og få tilsendt  
30 års garantibevis.

Som med alle byggematerialer er der også 
med Decra et par nødvendige råd, du skal 
følge, hvis du vil bevare dit nye tag smukt og 
tæt i mange år.

1. Sådan går du på taget

•  Brug altid gummisko, når du skal gå på 
taget

•  Træd kun i bølgedalene og kun hvor der er 
en understøttende lægte

•  Er der stejlt, bør du lægge en stige

2. Sådan renser du for alger

Vi anbefaler et middel som f.eks. rodalon.
rodalon kan påføres med pensel  eller sprøj
tes på. 
Sørg for at tagfladen er mættet, og at hele 
arealet behandles sam tidigt.
Tag hensyn til vindretning og de sikkerheds
foranstaltninger, der står angivet på embal
lagen.

3. Sådan spuler du med en højtryksrenser
•  Brug maksimalt et tryk på 140 bar
•  Brug jævne bevægelser frem og tilbage.
•  Spul aldrig mod og op under en vandret 

samling eller et sideoverlæg
•  Spul med rent vand

En højtryksrenser kan være farlig, og dens 
stråle er så kraftig, at den kan forårsage 
kvæstelser. Brug den derfor med omtanke. 

•  Hold alle andre uden for rækkevidde 
•  Brug fodtøj med skridsikre  

såler og sørg for at stå fast og sikkert
•  Husk, at unge under 18 år ikke må anvende 

højtryksrensere med tryk på over 70 bar

4. Sådan reparerer du småskader
Til alle typer af Decra findes “reparationssæt” 
– som du finder hos din lokale tømmerhandel 
eller trælast.

Disse erfaringer har også været anvendt i for
bindelse med produktionen af Decra. 

Derfor kan Icopal Danmark a/s give dig 30 års 
produkt garanti, hvilket er en væsentlig for
bedring af de rettigheder, en køber normalt får 
i forbindelse med et nyt tag.

Læs mere på www.icopal.dk
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