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Rekisteröitymisen perusteella myönnettävä 15 vuoden takuu Tikkurila 

ProHouse 15 -menetelmän mukaisesti maalattujen ulkoverhous-

paneeleiden ja -lautojen ensimmäiselle huoltomaalausvälille 

 
Takuusitoumus 
 
Takaamme, että Tikkurila ProHouse -pintakäsittelykonseptin mukaisella ProHouse 15-maalausyhdistelmällä 
maalattujen ulkoverhouspaneeleiden ja -lautojen ensimmäinen huoltomaalausväli on 15 vuotta tässä 
takuussa mainittujen rajoitusten mukaisesti. Takuun voimassaolo edellyttää loppukäyttäjän rekisteröitymistä 
takuun piiriin ja sitä, että Tikkurila ProHouse -pintakäsittelykonseptia ja -työohjetta, tuotteiden 
tuoteselosteiden ohjeita sekä huoltomaalaus- ja huoltopesuohjetta on noudatettu (ohjeet löytyvät osoitteesta 
www.tikkurila.fi/prohouse).  
Tässä takuussa tarkoitetun huoltomaalausvälin katsotaan olevan 15 silloin, kun kohteelle ei kyseisessä 
ajassa tarvita huoltomaalausta Rakennustiedon julkaiseman Maalaustöiden yleiset laatuvaatimukset 2001 -

ohjeistuksen tai sen myöhemmin julkaistun version perusteella.¹ 
 

Tämä takuusitoumus on voimassa Suomen alueelle toimitettujen ProHouse-konseptin mukaisten tuotteiden 
osalta. 
 

¹Maalaustöiden yleiset laatuvaatimukset 2001 -ohjeistuksen mukaan huoltomaalausta ei tarvita, kun maali-pinnan 

vaurioitumisaste on alle 3 luvun 731.458 mukaan. 

 
 

Takuun voimaantulo edellyttää rekisteröitymistä 
 
Tämä takuu tulee voimaan vain sellaisiin ProHouse-pintakäsittelykonseptin mukaisten tuotteiden loppukäyt-
täjiin nähden, jotka käyvät rekisteröitymässä takuun piiriin Tikkurilan Internet-sivuilla osoitteessa www. tikku-
rila.fi/prohouse/takuun_rekisteröinti, josta löytyvät myös tarkemmat ohjeet rekisteröitymisestä ja sen 
edellytyksenä olevien asiakirjojen toimittamisesta Tikkurilalle. Rekisteröityminen suositellaan tekemään 
mahdollisimman pian tai viimeistään kuuden kuukauden kuluessa työmaalla tapahtuvan 
valmiiksimaalauksen viimeistelemisestä. 
 

Takuun rajoitukset 
 
Takuu ei koske pinnoitevaurioita, jotka aiheutuvat puualustan heikosta laadusta aiheutuvista vaurioista tai 
puualustalle luonteenomaisesta kosteuselämisestä johtuvista muutoksista, kuten halkeilusta tai oksien 
aiheuttamista läpilyönneistä.  
Takuu ei koske myöskään pinnoitevaurioita, jotka johtuvat suunnitteluvirheistä tai maalattavan kohteen 
rakenteista johtuvista pintakäsittelyyn vaikuttavista virheistä kuten virheiden aiheuttamasta ylimääräisestä 
kosteusrasituksesta.  
Takuu ei koske pinnoitevaurioita, jotka aiheutuvat kondenssikosteudesta, lämpö- tai vesivuodoista tai 
sadevesien puutteellisesta poistamisesta, naulausten tai muiden läpivientien aiheuttamista virheistä 
pintakäsittelyyn, julkisivun muiden osien kunnossapidon laiminlyönnistä, rakennuksen ja alustan 
liikkumisesta, ulkopuolisista mekaanisista syistä, siitä, että tuotetta on käytetty vastoin valmistajan antamia 
ohjeita, maalin pitkäaikaisessa säärasituksesta aiheutuvasta vähäisestä värinmuutoksesta tai sellaisesta 
pinnan likaantumisesta ja homehtumisesta, jotka vaativat pesutoimenpiteitä. Takuun aikana maalipinnan 
pesu tulee suorittaa KH 90-00421 -kortin mukaisesti käyttäen Tikkurilan Huoltopesua. Pesutarve tulee 
arvioida vuosittain. 
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Takuuseen vetoaminen 
 
Takuun voimassapitämiseksi havaitusta vaurioista on tehtävä kirjallinen ilmoitus Tikkurilalle välittömästi, 
kuitenkin viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa vaurioiden syntymisestä. Kuluttajan asemassa olevalla 
loppukäyttäjällä on kuitenkin oikeus ilmoittaa Tikkurilalle tai sille elinkeinonharjoittajalle, jolta ProHouse-
pintakäsittelykonseptin mukaan käsitellyt tuotteet on ostettu, vaurioista vielä kahden (2) kuukauden kuluttua 
niiden havaitsemisesta. 
Jos ilmoituksen tekeminen edellä mainitussa ajassa laiminlyödään, takuun piiriin rekisteröitynyt henkilö 
menettää oikeuden vedota takuuseen. 
 

Takuun seurauksena Tikkurilalla oleva vastuu 
 
Mikäli Tikkurilan ProHouse-pintakäsittelykonseptin mukaiset tuotteet eivät täytä tämän takuusitoumuksen 
vaatimuksia, Tikkurila sitoutuu toimittamaan omalla kustannuksellaan takuun piiriin rekisteröityneelle loppu-
käyttäjälle tai tämän kanssa niin sovittaessa ProHouse-tuotteet toimittaneelle taholle uudet ProHouse-
pintakäsittelykonseptin mukaiset maalituotteet.  
Tämän lisäksi Tikkurila ei ole velvollinen korvaamaan muille kuin kuluttajan asemassa oleville loppukäyttäjille 
muita materiaali- tai työkustannuksia, tai niitä kustannuksia, jotka tuotteiden uudelleen käsittelystä, niiden 
purkamisesta tai kuljetuksesta mahdollisesti aiheutuu. Tällä takuulla ei rajoiteta kuluttajansuojalain tai 
tuotevastuulain mukaan henkilölle kuuluvia oikeuksia.  

 

Takuuehtojen, ProHouse-pintakäsittelykonseptin ja -työohjeen sekä muiden 
ohjeiden versiomuutokset  
 
Takuuehdoista, ProHouse-pintakäsittelykonseptista ja siihen liittyvästä työohjeesta samoin kuin muista tässä 
takuusitoumuksessa luetelluista ohjeista voidaan julkaista myöhemmin päivitettyjä ja muokattuja versioita. 
Asiakkaalla on oikeus vedota siihen takuuehtoversioon, joka oli voimassa hänen hankkiessaan ProHouse-
pintakäsittelykonseptilla käsitellyn tuotteen.  
 
 
Tikkurila Oyj  


