EXCLUSÕES DA GARANTIA
Somente para Pisos e Acessórios
Não serão contemplados pela Garantia os danos causados por: • utilização
em desacordo com as orientações relacionadas no folheto da embalagem
do Durafloor; • instalação incorreta, cabendo a responsabilidade ex
clusivamente ao instalador e ao revendedor; • travamento do piso por
móveis embutidos, corrimão de escada, bate-portas etc.; • manutenção
contrária às instruções de limpeza da fabricante Duratex, inclusive mediante
a utilização de água em excesso ou agentes agressivos como ácidos ou
esponjas abrasivas na limpeza; • riscos, impactos ou cortes decorrentes
ou não de acidentes; • riscos causados por objeto abrasivo / partículas
abrasivas / agentes agressivos; • modificação, alteração, reparo ou serviço
em desacordo com as orientações da fabricante Duratex; • casos fortuitos,
tais como situações decorrentes de calamidade, grave comoção pública,
atos governamentais e incêndios; • força maior, tal como inundações,
ataques de insetos (inclusive cupim) e quaisquer outros fenômenos da
natureza; • instalação em áreas externas abertas e sem cobertura, além de
banheiros, cozinhas e áreas sujeitas a umidade excessiva; • não utilização
da manta Durafloor e não utilização da cola no caso de pisos que usam
cola na instalação; • desgaste causado por rodízios de nylon; • insuficiência
ou falha na impermeabilização do contrapiso.
Atenção! Além de preencher o cartão ao lado e enviá-lo à Duratex,
deverá ser guardada a nota fiscal ou documento relativo à compra,
pois ele comprova o tempo de instalação do piso nos casos de
atendimento sob garantia. Caso tenha algum problema, procure
imediatamente um de nossos Postos Autorizados de Assistência
Técnica. Em caso de dúvida ou se desejar mais informações sobre
o Durafloor ou sobre sua garantia, ligue para 0800 770 DURA ou
0800 770 3872.

CERTIFICADO DE GARANTIA DURAFLOOR
Parabéns! Você acaba de adquirir o Durafloor, sinônimo de elevada qualidade e tecnologia em pisos laminados de alta resistência. Por se tratar
de um produto nacional, o Durafloor foi produzido para as condições de
um país tropical. Trata-se de um material industrializado com os mais
avançados processos tecnológicos, resultando em um produto homogêneo, bonito, prático e resistente. Para que a beleza e a durabilidade de seu
Durafloor não se alterem, é importante que você siga todas as recomenda
ções e cuidados relacionados no folheto da embalagem do piso, visando
manter a garantia original do produto. Atendendo a todas as necessidades,
a fabricante Duratex oferece: • Durafloor Trend e Way, para uso exclusivamente residencial com 10 anos de garantia, não devendo estas linhas
serem usadas em áreas comerciais, sob pena de exclusão da garantia;
• Durafloor Ritz, para uso residencial de tráfego médio com 12 anos de
garantia, não devendo esta linha ser usada em áreas comerciais, sob pena
de exclusão da garantia; • Durafloor Style, Nature e Studio, para uso
comercial moderado com 5 anos de garantia e para uso em áreas residenciais com 12 anos de garantia; • Durafloor Unique, para uso comercial em
áreas que exijam maior resistência ao desgaste, com 5 anos de garantia,
e para uso em áreas residenciais com 12 anos de garantia; • Durafloor
Design e Sense, para uso comercial de médio tráfego com 7 anos de garantia e para uso em áreas residenciais com 12 anos de garantia. A garantia Durafloor refere-se exclusivamente a defeitos de fabricação. Para que
seja válida, é obrigatório que na instalação sejam utilizadas manta (tanto
para pisos que utilizam cola na instalação quanto para aqueles com sistema Click) e cola Durafloor (em pisos que utilizam cola na instalação). O não
cumprimento desta recomendação poderá causar a exclusão da garantia.
Para obter os serviços desta garantia limitada, você deverá comunicar diretamente a fabricante Duratex sobre qualquer defeito num prazo de até
90 (noventa) dias a partir da constatação do mesmo. O Durafloor segue as
normas brasileiras NBR 14833-1 e NBR 14833-2.
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Outro

Outro
Loja

Data da compra:

Cerâmica
Taco
Cimentado

Escritório
Casa
Apartamento

Restaurante

Nova

Tipo de ambiente:

Quantidade de piso comprada (m2):

Padrão:

Tipo de piso / contrapiso
em que o Durafloor foi instalado:

Estado:

Bairro:

Endereço:

Nome da Revenda:

@durafloorpisos

Estado:

blog.durafloorpisos.com.br

Bairro:

DurafloorPisos

Endereço:

• Nunca utilize fitas adesivas coladas diretamente nos rodapés, pois sua
retirada pode causar danos ao produto.

Nome do proprietário:

• Nunca fixe parafusos ou objetos no piso e contrapiso sem consultar
antes o fabricante.

Atendimento ao consumidor
0800 770 DURA ou 0800 770 3872
www.durafloor.com.br

Tipo de construção:
Comercial
Residencial

• Em janelas com incidência de luz solar direta, use cortinas ou persianas.

• Os produtos Durafloor tem proteção contra cupim devido ao seu
processo tecnológico de fabricação. Para que essa proteção seja
eficaz, a instalação deverá ser realizada em local livre de infestação de
cupins. Recomendamos que ambientes propícios a este inseto sejam
dedetizados.

Reforma

WAY
Telefone:

Cidade:

TREND
STUDIO

Uso:

• Não deixe o Durafloor exposto diretamente à ação de líquidos, evitando,
por exemplo, derramamento de água, janela aberta com chuva, urina
de animais domésticos etc.

NATURE

RITZ

Importante – Em passagens para áreas úmidas, como banheiros e
cozinhas, é preciso ter atenção para que o líquido não escorra para o
Durafloor.

DESIGN

Atenção! Quando limpar o Durafloor com os produtos indicados nesta
tabela, utilize uma quantidade suficiente para umedecer um pano de
limpeza. Não jogue os produtos de limpeza diretamente no piso. No caso
das linhas Style, Sense, Studio e Trend, utilize uma escova macia para
a limpeza dos vincos e jamais utilize objetos metálicos, pontiagudos ou
abrasivos, pois isso poderá danificar o produto, assim como acetona,
aguarrás ou tíner.

SENSE

Removedor de esmalte

STYLE

Água

Cola

Telefone:

Cidade:

RG:

Tinta látex

UNIQUE

• Evite a movimentação de móveis pesados e aplique feltro nos pés dos
móveis para minimizar o atrito.

Detergente e álcool

Linha:

• Coloque capacho na porta de entrada, pois isso minimiza o acúmulo de
detritos nas solas dos sapatos.

Graxa de sapato, suco de uva,
vinho, café, refrigerante,
batom, mercúrio, esmalte
de unha, lustra-móveis,
verniz, tinta esmalte

cole aqui

• Utilize sempre rodízios de poliuretano ou silicone ao invés de rodízios
de nylon, pois isso evita o desgaste prematuro do piso.

Álcool

UTILIZAÇÃO DO PRODUTO

• Durafloor é resistente à umidade, mas não é à prova d’água. Portanto,
quando houver queda de líquido, seque-o imediatamente.

Caneta esferográfica,
massa para modelar,
e pincel atômico

CEP:

• Nunca utilize cera nem materiais abrasivos (lixa, sapólio, palha de aço)
na limpeza do Durafloor.

PRODUTO PARA LIMPEZA

CEP:

CUIDADOS IMPORTANTES

TIPO DE MANCHA

CARTÃO DE REGISTRO DO PROPRIETÁRIO

Para a limpeza diária, recomendamos a utilização do
produto Destac® Pisos Laminados ou detergente diluído
em água, que deverão ser aplicados em um pano. Passe o
pano sempre no sentido da textura do piso (comprimento
das réguas). Em caso de resíduos mais resistentes, utilize
um pano limpo, levemente umedecido com removedor de
esmalte. Esta solução simples resolve a maioria dos casos.
Para outros casos, consulte a tabela ao lado. Nunca utilize pano molhado
para a limpeza do piso, mas apenas levemente úmido (bem torcido).

SOLUCIONANDO MANCHAS

cole aqui

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

micro-serrilha
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