
	  
	  
	  
	  
Voorwaarden	  en	  gebruiksvoorschriften	  ChromeAZone	  (spuitchroom)	  
	  

1. Het	  door	  ons	  uitgevoerde	  spuitchroom	  is	  een	  speciale	  vorm	  van	  lakken/spuiten/coaten	  en	  
geen	  vervanging	  voor	  het	  traditionele	  hard-‐verchromen	  (galvanisch	  en	  elektrolytisch	  
verchromen)	  

2. Het	  gaat	  hier	  om	  een	  complex	  en	  innovatief	  procedé.	  	  
3. Het	  spuichroom	  op	  het	  eindproduct	  is	  niet	  geschikt	  voor	  permanente	  belasting.	  
4. Ondeskundige	  behandeling	  van	  de	  gelakte	  oppervlakten	  kan	  leiden	  tot	  krenking	  van	  de	  

toplaag	  alsmede	  de	  zilver	  laag	  en	  leiden	  tot	  oxidatie	  en	  onthechting	  van	  het	  complete	  
spuitchroom	  systeem.	  Desbetreffend	  verwijzen	  we	  nadrukkelijk	  naar	  de	  uitsluiting	  van	  iedere	  
garantie,	  conform	  Artikel	  9	  Algemene	  verkoop-‐	  en	  leveringsvoorwaarden	  BCHROMED.	  

5. Onzichtbare	  verontreinigingen	  in	  de	  ondergrond	  die	  aanwezig	  zijn	  tijdens	  het	  proces	  van	  
spuitchroom	  kunnen	  op	  een	  later	  tijdstip	  leiden	  tot	  kleurverandering	  en/of	  onthechting.	  

	  
Voor	  oppervlakten	  die	  voorzien	  zijn	  van	  spuitchroom	  dient	  ten	  allen	  tijden	  in	  acht	  te	  worden	  
genomen:	  
	  

1. Oppervlakten	  die	  voorzien	  zijn	  van	  spuitchroom	  nooit	  met	  agressieve	  reinigingsmiddelen	  of	  
schuurpasta’s	  alsmede	  chemicaliën,	  oplosmiddelen	  et	  cetera	  behandelen.	  

2. Alle	  aanpassingen	  aan	  het	  object	  dienen	  ten	  allen	  tijde	  voor	  het	  spuitchroom	  proces	  
uitgevoerd	  te	  worden.	  

3. Het	  snijden	  en	  boren	  in	  en	  vervormen	  van	  oppervlakte	  voorzien	  van	  spuitchroom	  dient	  
nagelaten	  te	  worden.	  

4. Delen	  waar	  veel	  van	  gevergd	  wordt	  en/of	  delen	  die	  blootstaan	  aan	  wrijving,	  steenslag,	  
strooizout	  of	  vibratie	  zijn	  uitgesloten	  van	  elke	  vorm	  van	  garantie.	  

5. Stickers/striping	  alleen	  nat	  opzetten	  en	  na	  oplakken	  niet	  met	  geweld	  of	  door	  verhitting	  
verwijderen,	  daar	  het	  zou	  kunnen	  leiden	  tot	  oplossing	  van	  de	  toplaag.	  

6. Oppervlakten	  niet	  met	  een	  föhn	  behandelen	  of	  aan	  andere	  hittebronnen	  blootstellen.	  
7. Verhitting	  tot	  boven	  50	  °C	  kan	  leiden	  tot	  verkleuring	  en	  onthechting.	  
8. Bij	  montage	  dient	  het	  oppervlak	  wat	  voorzien	  is	  van	  spuitchroom	  wat	  direct	  in	  contact	  komt	  

met	  schroefkoppen,	  klemmen	  of	  andere	  metalen	  met	  een	  elastisch	  materiaal	  te	  worden	  
onderlegd,	  zodat	  het	  niet	  tot	  beschadiging	  en	  daardoor	  oxidatie	  of	  onthechting	  leiden	  kan.	  

9. Ringen,	  horloges,	  sleutels,	  schroevendraaiers	  en	  andersoortige	  scherpe	  of	  puntige	  
voorwerpen	  kunnen	  het	  oppervlak	  beschadigen	  en	  tot	  eerder	  genoemde	  gevolgen	  leiden.	  

10. Niet	  met	  hogedruk	  reiniger	  behandelen.	  
11. Sporadisch	  optredende	  lak-‐insluitingen	  (stof)	  zijn	  onvermijdbaar.	  
12. Mocht	  de	  toplaag	  beschadigen,	  dan	  dient	  deze	  beschadiging	  onmiddellijk	  met	  aflak	  verzegeld	  

te	  worden	  daar	  het	  anders	  tot	  eerder	  genoemde	  gevolgen	  kan	  leiden.	  
13. Om	  oppervlaktestoringen	  te	  vermijden	  adviseren	  wij	  vervolg-‐werkzaamheden	  uitsluitend	  te	  

ondernemen	  in	  overleg	  met	  BCHROMED.	  
	  

	  
Op	  al	  onze	  leveringen	  en	  diensten	  zijn	  naast	  de	  in	  deze	  beschrijving	  opgenomen	  voorwaarden,	  de	  bijgesloten	  algemene	  
voorwaarden	  van	  toepassing.	  De	  algemene	  voorwaarden	  bevatten	  onder	  meer	  een	  bepaling	  die	  onze	  aansprakelijkheid	  als	  
gevolg	  van	  oneigenlijk	  of	  ondeskundig	  gebruik	  van	  geleverde	  producten	  of	  het	  handelen	  in	  strijd	  met	  onze	  instructies	  of	  
adviezen	  of	  de	  toepasselijke	  technische	  gebruiksvoorschriften	  uitsluit.	  Bij	  de	  aflevering	  van	  de	  producten	  zal	  u,	  indien	  van	  
toepassing,	  een	  exemplaar	  van	  de	  toepasselijke	  technische	  gebruiksvoorschriften	  worden	  toegezonden.	  
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