
  
      SSppiirrccoo  MMaannuuffaaccttuurriinngg                                      BBaarree  GGaallvvaalluummee  SShheeeett  

                                                                                                            2200  YYeeaarr  LLiimmiitteedd  WWaarrrraannttyy  
EEXXCCLLUUSSIIVVEE  WWAARRRRAANNTTYY  
SSppiirrccoo  MMaannuuffaaccttuurriinngg,,  33886611  OOlldd  GGeettwweellll  RRooaadd,,  MMeemmpphhiiss,,  TTNN    3388111188  ((SSPPIIRRCCOO  MMAANNUUFFAACCTTUURRIINNGG)),,  ((""SSeelllleerr""))  hheerreebbyy  pprroovviiddeess  tthhiiss  LLIIMMIITTEEDD  WWAARRRRAANNTTYY  ttoo::  
                                                                                                                                                                                                                                ((""BBuuyyeerr""))..    SSPPIIRRCCOO  MMAANNUUFFAACCTTUURRIINNGG  wwaarrrraannttss  tthhaatt,,  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  ffoolllloowwiinngg  pprroovviissiioonnss,,  
SSeelllleerrss  hhoott--ddiippppeedd  aalluummiinnuumm  zziinncc,,  aallllooyy--ccooaatteedd  GGAALLVVAALLUUMMEE®®  sshheeeett  sstteeeell  ssoolldd  ffoorr  uussee  aass  uunnppaaiinntteedd  sstteeeell  bbuuiillddiinngg,,  rrooooffiinngg  aanndd  ssiiddiinngg  ppaanneellss,,  iiff  eerreecctteedd  wwiitthhiinn  
tthhee  CCoonnttiinneennttaall  UUnniitteedd  SSttaatteess,,  wwiillll  nnoott  rruuppttuurree,,  ffaaiill  ssttrruuccttuurraallllyy,,  oorr  ppeerrffoorraattee  wwiitthhiinn  aa  ppeerriioodd  ooff  2200  yyeeaarr  ss  aafftteerr  sshhiippmmeenntt  ffrroomm  oouurr  ppllaanntt  dduuee  ttoo  eexxppoossuurree  ttoo  nnoorrmmaall  
aattmmoosspphheerriicc  ccoonnddiittiioonnss..  
  
EEXXCCLLUUDDEEDD  AATTMMOOSSPPHHEERRIICC  CCOONNDDIITTIIOONNSS  
TThhiiss  lliimmiitteedd  wwaarrrraannttyy  DDOOEESS  NNOOTT  AAPPPPLLYY  ttoo  sshheeeett  eexxppoosseedd  aatt  aannyy  ttiimmee  ttoo  
ccoorrrroossiivvee  oorr  aaggggrreessssiivvee  aattmmoosspphheerriicc  ccoonnddiittiioonnss,,  iinncclluuddiinngg  bbuutt  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo::  
11..    AArreeaass  ssuubbjjeecctt  ttoo  ssaallttwwaatteerr  mmaarriinnee  aattmmoosspphheerreess  oorr  ttoo  ccoonnssttaanntt                                  
sspprraayyiinngg  ooff  eeiitthheerr  ssaalltt  oorr  ffrreesshh  wwaatteerr..  
22..    AArreeaass  ssuubbjjeecctt  ttoo  ffaalllloouutt  oorr  eexxppoossuurree  ttoo  ccoorrrroossiivvee  cchheemmiiccaallss,,  ffuummeess,,                  
aasshh,,    cceemmeenntt  dduusstt,,  oorr  aanniimmaall  wwaassttee..  
33..  AArreeaass  ssuubbjjeecctt  ttoo  wwaatteerr  rruunnooffff  ffrroomm  lleeaadd  oorr  ccooppppeerr  ffllaasshhiinnggss  oorr                                    
aarreeaass  iinn  mmeettaalllliicc  ccoonnttaacctt  wwiitthh  lleeaadd  oorr  ccooppppeerr..  
44..  CCoonnddiittiioonnss//cciirrccuummssttaanncceess  wwhheerree  ccoorrrroossiivvee  ffuummeess  oorr  ccoonnddeennssaatteess                        aarree  
ggeenneerraatteedd  oorr  rreelleeaasseedd  iinnssiiddee  tthhee  bbuuiillddiinngg..  
  
OOTTHHEERR  EEXXCCLLUUDDEEDD  SSIITTUUAATTIIOONNSS  
TThhiiss  lliimmiitteedd  wwaarrrraannttyy  DDOOEESS  NNOOTT  AAPPPPLLYY  iinn  tthhee  eevveenntt  ooff::  
AA..    BBeennddss  lleessss  tthhaatt  22TT  ffoorr  sshheeeett  tthhiicckknneessss  00..003300""  aanndd  tthhiinnnneerr  aanndd  lleessss                    
tthhaann  44TT  ffoorr  sshheeeett  tthhiicckknneessss  00..003311""  aanndd  tthhiicckkeerr..  
BB..    SSllooppeess  ooff  tthhee  rrooooff  oorr  sseeccttiioonnss  ooff  tthhee  rrooooff  ffllaatttteerr  tthhaann  ¼¼::1122..  
CC..    MMeecchhaanniiccaall,,  cchheemmiiccaall,,  oorr  ootthheerr  ddaammaaggee  ssuussttaaiinneedd  dduurriinngg  sshhiippmmeenntt,,                  
ssttoorraaggee,,  ffoorrmmiinngg  ffaabbrriiccaattiioonn,,  oorr  dduurriinngg  oorr  aafftteerr  eerreeccttiioonn..  
DD..    FFoorrmmiinngg  wwhhiicchh  iinnccoorrppoorraatteess  sseevveerree  rreevveerrssee  bbeennddiinngg  oorr  wwhhiicchh                                    
ssuubbjjeeccttss    ccooaattiinngg  ttoo  aalltteerrnnaattee  ccoommpprreessssiioonn  aanndd  tteennssiioonn..  
EE..    FFaaiilluurree  ttoo  pprroovviiddee  ffrreeee  ddrraaiinnaaggee  ooff  wwaatteerr,,  iinncclluuddiinngg  iinntteerrnnaall                                            
ccoonnddeennssaattiioonn,,  ffrroomm  oovveerrllaappss  aanndd  aallll  ootthheerr  ssuurrffaacceess  ooff  tthhee  sshheeeettss                          oorr  
ppaanneellss..  
FF..    FFaaiilluurree  ttoo  rreemmoovvee  ddeebbrriiss  ffrroomm  oovveerrllaappss  aanndd  aallll  ootthheerr  ssuurrffaacceess  ooff  tthhee                
sshheeeettss  oorr  ppaanneellss..  
GG..  DDaammaaggee  ccaauusseedd  ttoo  tthhee  mmeettaalllliicc  ccooaattiinngg  bbyy  iimmpprrooppeerr  rroollll  ffoorrmmiinngg,,                            
ssccoouurriinngg  oorr  cclleeaanniinngg  pprroocceedduurreess..  
HH..    DDeetteerriioorraattiioonn  ooff  tthhee  ppaanneellss  ccaauusseedd  bbyy  ccoonnttrraacctt  wwiitthh  ggrreeeenn  oorr  wweett                          
lluummbbeerr  oorr  wweett  ssttoorraaggee  ssttaaiinn  ccaauusseedd  bbyy  wwaatteerr  ddaammaaggee  oorr                                                    
ccoonnddeennssaattiioonn..  
II..      PPrreesseennccee  ooff  ddaammpp  iinnssuullaattiioonn  oorr  ootthheerr  ccoorrrroossiivvee  mmaatteerriiaallss  iinn  ccoonnttaacctt                  
wwiitthh  oorr  cclloossee  pprrooxxiimmiittyy  ttoo  tthhee  ppaanneell..  
JJ..    TThhiiss  wwaarrrraannttyy  ddooeess  nnoott  aappppllyy  iinn  tthhee  eevveenntt  ooff  ddeetteerriioorraattiioonn  ttoo  tthhee                              
ppaanneellss  ccaauusseedd  ddiirreeccttllyy  oorr  iinnddiirreeccttllyy  bbyy  ppaanneell  ccoonnttaacctt  wwiitthh  ffaasstteenneerrss..                  
SSeelleeccttiioonn  ooff  ssuuiittaabbllee  lloonngg--llaassttiinngg  ffaasstteenneerrss  ttoo  bbee  uusseedd  wwiitthh                                              
GGAALLVVAALLUUMMEE®®  sshheeeett  rrooooffiinngg  aanndd  ssiiddiinngg  ppaanneellss  rreessttss  ssoolleellyy  wwiitthh  tthhee                BBuuyyeerr..  
  
EEXXCCLLUUSSIIVVEE  RREEMMEEDDIIEESS  
BBuuyyeerr''ss  eexxcclluussiivvee  rreemmeeddyy  aanndd  SSeelllleerr''ss  ssoollee  lliiaabbiilliittyy  ffoorr  bbrreeaacchh  ooff  tthhiiss  lliimmiitteedd  
wwaarrrraannttyy  sshhaallll  bbee  lliimmiitteedd  eexxcclluussiivveellyy  ttoo  tthhee  ccoosstt  ooff  eeiitthheerr  rreeppaaiirriinngg  
nnoonnccoonnffoorrmmiinngg  ppaanneellss,,  oorr  aa  SSeelllleerr''ss  ssoollee  ooppttiioonn,,  ooff  ffuurrnniisshhiinngg  FFOOBB  BBuuyyeerr''ss  
ppllaanntt  ssuuffffiicciieenntt  sshheeeett  pprroodduucctt  ttoo  eennaabbllee  BBuuyyeerr  ttoo  ffaabbrriiccaattee  rreeppllaacceemmeenntt  ppaanneellss  
ffoorr  tthhee  nnoonnccoonnffoorrmmiinngg  ppaanneellss..  
  
LLIIMMIITTAATTIIOONN  OOFF  DDAAMMAAGGEESS  
TThhee  lliiaabbiilliittyy  ooff  sseelllleerr  sshhaallll  nnoott  eexxtteenndd  ttoo  ppeerrssoonnaall  iinnjjuurryy,,  pprrooppeerrttyy  ddaammaaggee,,  lloossss  
ooff  pprrooffiitt,,  ddeellaayy  oorr  aannyy  iinncciiddeennttaall  oorr  ccoonnsseeqquueennttiiaall  ddaammaaggeess  rreessuullttiinngg  ffrroomm  tthhee  
ffaaiilluurree  ooff  aannyy  sshheeeett  ttoo  ccoonnffoorrmm  wwiitthh  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhiiss  lliimmiitteedd  wwaarrrraannttyy..  
  
OOTTHHEERR  WWAARRRRAANNTTIIEESS,,  IINNCCLLUUDDIINNGG  MMEERRCCHHAANNTTAABBIILLIITTYY  
TThheerree  aarree  nnoo  wwaarrrraannttiieess,,  pprroommiisseess  oorr  aaffffiirrmmaattiioonnss  ooff  ffaacctt,,  iinncclluuddiinngg  wwaarrrraannttiieess  
ooff  mmeerrcchhaannttaabbiilliittyy  aanndd  ooff  ffiittnneessss  ffoorr  aa  ppaarrttiiccuullaarr  ppuurrppoossee  ootthheerr  tthhaann  tthhoossee  
eexxpprreessssllyy  sseett  ffoorrtthh  hheerreeiinn..    TThhee  ccoonnddiittiioonnss  ooff  lliiaabbiilliittyy,,  rriigghhttss,,  oobblliiggaattiioonnss,,  aanndd  
rreemmeeddiieess  ooff  tthhee  ppaarrttiieess  rreellaattiinngg  ttoo  ccllaaiimmss  aarriissiinngg  ffrroomm  aannyy  nnoonnccoonnffoorrmmiinngg  sshheeeett  
sshhaallll  bbee  ggoovveerrnneedd  eexxcclluussiivveellyy  bbyy  tthhee  tteerrmmss  sseett  ffoorrtthh  hheerreeiinn..  
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IINNSSPPEECCTTIIOONN  AANNDD  NNOOTTIICCEE  OOFF  CCLLAAIIMM  
BBuuyyeerr  sshhaallll  eexxeerrcciissee  ddiilliiggeennccee  iinn  iinnssppeeccttiioonn  ooff  mmaatteerriiaall  aass  rreecceeiivveedd  ffrroomm  
SSeelllleerr  pprriioorr  ttoo  uuttiilliizzaattiioonn  ssoo  aass  ttoo  mmiittiiggaattee  eexxppeennssee  iinnvvoollvveedd  iinn  rreeppaaiirriinngg,,  
rreeppaaiinnttiinngg,,  oorr  rreeppllaacciinngg  nnoonnccoonnffoorrmmiinngg  sshheeeettss..  
  
CCllaaiimmss  ffoorr  aannyy  bbrreeaacchh  ooff  wwaarrrraannttyy  mmuusstt  bbee  mmaaddee  wwiitthhiinn  tthhee  ppeerriioodd  ooff  tthhiiss  
lliimmiitteedd  wwaarrrraannttyy  aanndd  wwiitthhiinn  3300  ddaayyss  aafftteerr  BBuuyyeerr  ddiissccoovveerreedd  tthhee  
nnoonnccoonnffoorrmmiinngg  sshheeeett,,  aanndd  BBuuyyeerr  mmuusstt  ggiivvee  SSeelllleerr  aa  rreeaassoonnaabbllee  ooppppoorrttuunniittyy  
ttoo  iinnssppeecctt  tthhee  mmaatteerriiaall..  
  
DDUUTTIIEESS  OOFF  BBUUYYEERR  IINN  PPRREESSEENNTTIINNGG  CCLLAAIIMMSS  
AAss  aa  ccoonnddiittiioonn  pprreecceeddeenntt  ttoo  SSeelllleerr''ss  lliiaabbiilliittyy  hheerreeuunnddeerr,,  BBuuyyeerr  mmuusstt  pprreesseenntt  
wwiitthh  hhiiss  ccllaaiimm  ssuucchh  rreeccoorrddss  ssoo  ttoo  eennaabbllee  SSeelllleerr  ttoo  eessttaabblliisshh  SSeelllleerr''ss  oorrddeerr  
nnuummbbeerr..    SSeelllleerr''ss  ccooiill  nnuummbbeerr,,  ddaattee  ooff  sshhiippmmeenntt  bbyy  SSeelllleerr  aanndd  tthhee  ddaattee  ooff  
iinnssttaallllaattiioonn  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  bbuuiillddiinngg  ppaanneellss  ffoorr  tthhee  ccllaaiimmeedd  nnoonnccoonnffoorrmmiinngg  
sshheeeett..  
  
BBuuyyeerr  sshhaallll  aallssoo  pprreesseenntt  ssuucchh  eevviiddeennccee  tthhaatt  eessttaabblliisshheess  aannyy  ccllaaiimmeedd  
nnoonnccoonnffoorrmmaannccee  wwaass  dduuee  ttoo  aa  bbrreeaacchh  ooff  tthhee  lliimmiitteedd  wwaarrrraannttyy  ssttaatteedd  hheerreeiinn..  
  
TTRRAANNSSFFEERRSS  RREEPPRREESSEENNTTAATTIIOONNSS  AANNDD  AASSSSIIGGNNMMEENNTTSS  
TThhiiss  lliimmiitteedd  wwaarrrraannttyy  iiss  eexxtteennddeedd  ttoo  BBuuyyeerr  aass  tthhee  oorriiggiinnaall  ppuurrcchhaasseerr  ffrroomm  
SSeelllleerr  aanndd  iiss  nnoonn--ttrraannssffeerraabbllee  aanndd  nnoonn--aassssiiggnnaabbllee..    NNoo  rriigghhttss  aaggaaiinnsstt  SSeelllleerr  
sshhaallll  bbee  ccrreeaatteedd  bbyy  aannyy  ppuurrppoorrtteedd  ttrraannssffeerr  oorr  aassssiiggnnmmeenntt,,  nnoorr  sshhaallll  aannyy  
rriigghhttss  aaggaaiinnsstt  SSeelllleerr  ssuurrvviivvee  aannyy  ttrraannssffeerr  ooff  aassssiiggnnmmeenntt..    BBuuyyeerr  oorr  iittss  aaggeennttss  
oorr  rreepprreesseennttaattiivveess  sshhaallll  nnoott  ccllaaiimm,,  rreepprreesseenntt,,  oorr  iimmppllyy  nnoorr  ppeerrmmiitt  iittss  
ccuussttoommeerr,,  ddiissttrriibbuuttoorrss,,  aapppplliiccaattoorrss,,  oorr  ccoonnttrraaccttoorrss  ttoo  ccllaaiimm,,  rreepprreesseenntt,,  oorr  
iimmppllyy  tthhaatt  tthhiiss  lliimmiitteedd  wwaarrrraannttyy  eexxtteennddss  oorr  iiss  aavvaaiillaabbllee  ttoo  ppaarrttiieess  ootthheerr  tthhaann  
BBuuyyeerr,,  aanndd  ttoo  tthhee  lliimmiitt  ooff  iittss  lleeggaall  rriigghhtt  ttoo  ddoo  ssoo  BBuuyyeerr  sshhaallll  ccaauussee  aannyy  ppaarrttyy  
ttoo  cceeaassee  aanndd  ddeessiisstt  iinn  aannyy  ssuucchh  mmiissrreepprreesseennttaattiioonn..    TThhiiss  ccoonnddiittiioonn  sshhaallll  
ccoonnssttiittuuttee  aa  mmaatteerriiaall  tteerrmm  ooff  tthhiiss  lliimmiitteedd  wwaarrrraannttyy  aanndd  iittss  vviioollaattiioonn  bbyy  BBuuyyeerr  
sshhaallll  eexxccuussee  SSeelllleerr  ffrroomm  iittss  oobblliiggaattiioonnss  hheerreeuunnddeerr..  
  
WWAAIIVVEERR  OORR  MMOODDIIFFIICCAATTIIOONN  OOFF  SSEELLLLEERR''SS  RRIIGGHHTTSS  
NNoo  tteerrmmss  oorr  ccoonnddiittiioonnss,,  ootthheerr  tthhaann  tthhoossee  ssttaatteedd  hheerreeiinn,,  aanndd  nnoo  aaggrreeeemmeenntt  oorr  
uunnddeerrssttaannddiinngg,,  oorraall  oorr  wwrriitttteenn,,  aanndd  nnoo  ccoouurrssee  ooff  ccoonndduucctt  oorr  ppeerrffoorrmmaannccee,,  iinn  
aannyy  wwaayy  ppuurrppoorrttiinngg  ttoo  mmooddiiffyy  tthhiiss  lliimmiitteedd  wwaarrrraannttyy  oorr  ttoo  wwaaiivvee  SSeelllleerr''ss  rriigghhttss  
hheerreeuunnddeerr,,  sshhaallll  bbee  bbiinnddiinngg  oonn  SSeelllleerr  uunnlleessss  tthhee  ssaammee  bbee  cclleeaarrllyy  sseett  ffoorrtthh  iinn  
wwrriittiinngg  tthhaatt  eexxpprreessssllyy  rreeffeerrss  ttoo  tthhiiss  lliimmiitteedd  wwaarrrraannttyy  aanndd  eexxpprreessssllyy  rreeffeerrss  ttoo  
hhaavviinngg  ssuucchh  eeffffeecctt  uuppoonn  tthhiiss  lliimmiitteedd  wwaarrrraannttyy  aanndd  iiss  ssiiggnneedd  bbyy  tthhee  aauutthhoorriizzeedd  
rreepprreesseennttaattiivvee  ooff  SSeelllleerr..  
  
TTEERRMMIINNAATTIIOONN  
SSeelllleerr  rreesseerrvveess  tthhee  rriigghhtt  ttoo  tteerrmmiinnaattee  tthhiiss  lliimmiitteedd  wwaarrrraannttyy,,  eexxcceepptt  wwiitthh  
rreessppeecctt  ttoo  oorrddeerrss  wwhhiicchh  iitt  hhaass  aallrreeaaddyy  aacccceepptteedd,,  uuppoonn  tthhee  ggiivviinngg  ooff  wwrriitttteenn  
nnoottiiccee  tthheerreeooff..  
  
GGOOVVEERRNNIINNGG  LLAAWW  
TThhee  ssuubbssttaannttiivvee  llaaww  ooff  tthhee  SSttaattee  ooff  TTeennnneesssseeee  sshhaallll  ggoovveerrnn  tthhee  rriigghhttss  aanndd  
dduuttiieess  ooff  tthhee  ppaarrttiieess  uunnddeerr  tthhiiss  aaggrreeeemmeenntt  aanndd  jjuurriissddiiccttiioonn  aanndd  vveennuuee  iiss  ffiixxeedd  
iinn  SShheellbbyy  CCoouunnttyy,,  TTeennnneesssseeee..  
  
EENNTTIIRREE  AAGGRREEEEMMEENNTT  
TThhee  pprroovviissiioonnss  sseett  ffoorrtthh  hheerreeiinn  aarree  iinn  lliieeuu  ooff  aanndd  eexxpprreessssllyy  ssuuppeerrsseeddee  aannyy  
ootthheerr  pprroovviissiioonnss  iirrrreessppeeccttiivvee  ooff  wwhheerree  ccoonnttaaiinneedd..    AAllll  pprrooppoossaallss,,  nneeggoottiiaattiioonnss  
aanndd  rreepprreesseennttaattiioonnss..    IIff  aannyy,,  mmaaddee  pprriioorr  ttoo  oorr  wwiitthh  rreeffeerreennccee  hheerreettoo  aarree  
mmeerrggeedd  hheerreeiinn..  
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SSPPIIRRCCOO  MMAANNUUFFAACCTTUURRIINNGG  AAuutthhoorriizzeedd  AAggeenntt                                  DDaattee  
GGaallvvaalluummee®®  iiss  aa  rreeggiisstteerreedd  ttrraaddeemmaarrkk  ooff  BBIIEECC  IInntteerrnnaattiioonnaall,,  IInncc..  

TThhiiss  wwaarrrraannttyy  bbeeccoommeess  vvaalliidd  oonnllyy  wwhheenn  ssiiggnneedd  bbyy  SSPPIIRRCCOO  MMAANNUUFFAACCTTUURRIINNGG’’ss  ccuussttoommeerr  aanndd    aann  ooffffiicceerr  ooff  SSPPIIRRCCOO  MMAANNUUFFAACCTTUURRIINNGG    IItt  mmaayy  bbee
eexxtteennddeedd  bbyy  tthhee  ccuussttoommeerr  ttoo  tthhee  oorriiggiinnaall  bbuuiillddiinngg  oowwnneerr  bbuutt  iiss  nnoonn--ttrraannssffeerraabbllee  aanndd  nnoonn--aassssiiggnnaabbllee  bbeeyyoonndd  tthhee  oorriiggiinnaall  bbuuiillddiinngg  oowwnneerr..    II  hhaavvee  rreeaadd  aanndd
aaggrreeee  ttoo  tthhee  tteerrmmss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss  aass  oouuttlliinneedd  iinn  tthhiiss  wwaarrrraannttyy..  


