
Sikkens Longlife garantie concepten
Zorgeloos genieten van kwaliteitsgevelelementen en deuren.

U aangeboden door:



Longlife garantieconcepten (concept III)

• Zeer lange garanties mogelijk op afgelakte elementen

> Unieke 100% niet schildergarantie 
> Sikkens garanties zijn niet-aflopend

Dus 100% garantie gedurende de looptijd van de garantie
> Toepasbaar in alle kleuren. Van wit tot zwart
> Geen eisen aan bijv. details of dorpelafdekkers
> Hoogte van garantie niet gemaximeerd. 

Garantiestelling door moederbedrijf AkzoNobel.



Sikkens Longlife Home (premium systeem)
10 jaar garantie op elke dekkende kleur en Sikkens 
transparante kleuren

Omvang van de garantie is niet gemaximeerd
100% niet aflopende garantie gedurende looptijd
In combinatie met eens per 2 jaar reiningen (m.u.v. Accoya/Finti)

Sikkens Longlife Comfort (standaardsysteem)
7 jaar garantie op elke dekkende kleur en Sikkens 
transparante kleuren

Omvang van de garantie is niet gemaximeerd
100% niet aflopende garantie gedurende looptijd
Geen enkele vorm van inspanning noodzakelijk



Uitgangspunten voor de Longlife garantie



Voor de fabrikant:

• Houtsoorten conform SKH publicatie 99-05 of Accoya
• KVT kozijnen en deuren met hierop van toepassing zijnde

BRL’s (resp. 0801/0803) en SKH publicaties
• Normale uitgangspunten als bv. radius van 3 mm bij stijlen

en 4 mm bij liggende delen
• Gevelelementen plaatsen in de bouw na ruwbouwfase

(concept III)
• Beglazen en kitten conform geldende (NPR) normen
• Toepassing Sikkens en/of AkzoNobel Joinery producten



• Garantie op hechting van het gehele verfsysteem op de 
houten ondergrond gedurende de garantieperiode

• De ondergrond is geschikt om hierop een volledige 
herschilderbeurt te laten plaatsvinden zonder extra 
voorbereidende werkzaamheden

• Het verfsysteem zal gedurende de garantieperiode niet 
hinderlijk glans verliezen en/of hinderlijk verkleuren

• Kozijnomtrek < 12 m1 en geplaatst binnen de gevellijn
• Ligging: vanaf 2 km van de kust
• Mechanische beschadigingen, constructiefouten en 

foutieve detailleringen vallen buiten de garantie en dienen 
z.s.m. na constatering te worden hersteld



Longlife Home garantie door uniek schildervrij concept

• Sikkens protector voor 
langdurig en fraai uiterlijk 
zonder kwast, schuren en 
afplakken…

• Herstel van haarscheurtje in 
de verffilm door hagelschade

• Minder oppervlakte-
vervuiling door het 2-jaarlijks 
wegnemen van fijnstof

• Zelf of door een 
professional uit te voeren





Functionele garanties van Sikkens op

Hechting volgens SKH 05-01
Wateropname volgens BRL 0817
Vocht/vorst wisselingen volgens BRL0817 
Blaarvorming volgens ISO 4628/2
Barstvorming volgens ISO 4628/4
Afbladderen volgens ISO 4628/5
Krijten volgens ISO 4628/6
Glansbehoud conform ISO 2813




