
Ruder, dækket af Glasindustriens Garantisikring, skal være fremstillet af en 
GTC-certificeret producent med et GS-ID. Rudernes GS-ID aflæses i afstandsprofilet 
og skal fremgå af denne blanket. Ruder uden GS-ID erstattes ikke.

BEMÆRK: GARANTIPERIODEN REGNES FRA PRODUKTIONSDATOEN, STEMPLET I RUDENS 

AFSTANDSPROFIL. FEJL, SOM KONSTATERES EFTER GARANTIPERIODENS UDLØB, AFVISES.  

Leverandør/producent: Monteringsadresse:

Kundens navn: Postnr. og by:

Beskrivelse af rudeopbygning (minimum 2- eller 3-lag) :

Dugdannelse mellem glaslagene  

- erstatningsberettiget efter betingelserne i Glasindustriens Garantisikrings 5 eller 10 års aftaler

Andre synlige fejl:

- erstatningsberettiget efter rudeproducentens leveringsbetingelser, hvis fejl eller urenheder overstiger 

grænserne, som er oplyst i Glasindustriens publikation ”Termoruders visuelle kvalitet.”

Bemærk at ruder skal bedømmes i en afstand af mindst 3 m og skal ske ved diffust lys (f.eks. overskyet himmel) 

Punktfejl mm Inderzone Ja Nej

Ridser mellem glas Inderzone Ja Nej

Urenheder mellem glas Inderzone Ja Nej

Andre fejl* Inderzone Ja Nej

Beskrivelse af andre fejl, som ikke er nævnt ovenfor:

Revner, opstået efter montering, samt udvendige 
ridser på glasset er ikke reklamationsberettiget.

Dato: Underskrift kunde:

Til dokumentation vedlægges fotos af de fejlbehæftede ruder, visende kondensdannelse eller konsekvenser
heraf. Vedlæg også kopi af ordre - eller produktionsanvisninger fra rudeproducenten. 

ANMELDELSE AF REKLAMATION · 2022

Læs venligst Glasindustriens publikation Termoruders 
Visuelle Kvalitet igennem før udfyldelse af skemaet

GS ID nummer Produktionsdato Monteringsdato Rudedimension(er) BxH



Bemærk venligst:

Bedømmelseskriterier iht "Termoruders visuelle kvalitet) jvf DS/EN 1279 (termorudestandarden):

Ruder skal bedømmes i en afstand af mindst 3 m indefra og skal ske ved diffust lys (f.eks. overskyet
himmel) uden direkte sollys eller kunstigt lys.
Uregelmæssigheder, der ikke kan ses i en afstand af 3 m betragtes ikke som en fejl.

Ved kontrol af refleksion skal afstanden udefra være mindst 3 m.

Uddybende beskrivelser af, samt placering af fejl på ruden og eventuelt placering i bygning:

( Herunder navn på eventuelle kontaktpersoner )

Placering af fejl på termoruden: Vinduets placering i huset - skitse set ovenfra (til brug ved. evt. besigtigelse)
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