GUIA DE CONSERVAÇÃO E GARANTIA DO PRODUTO - PISO VINÍLICO LVT
Parabéns consumidor, você acaba de adquirir um produto de alta qualidade, importado e distribuído pela Beaulieu do Brasil, fabricado por uma empresa que possui ISO 9001, ISO 14001 e
as certificações FloorScore, (US Green Building Council), CE (European Standard) e German AgBB Certified e está entre as 5 maiores fabricantes de pisos vinílicos do mundo.
Este produto oferece o inovador sistema Clic de encaixe, que permite uma instalação isenta de cola, sujeiras e quebra-quebra. Fácil de manusear e transportar, é antialérgico, resistente,
confortável e de fácil manutenção. Possui maiores propriedades acústicas em comparação com porcelanato, cerâmica, pedra natural, madeira e piso laminado. O piso vinílico LVT
proporciona uma solução prática, resistente e econômica para o seu ambiente.
CERTIFICADO DE GARANTIA
O piso vinílico LVT é garantido pela Beaulieu do Brasil pelo período de 10 anos contra defeitos de fabricação para uso residencial e 5 anos para uso comercial leve.
RECOMENDAÇÕES
Utilização de EPI's (equipamentos de proteção individual) adequados para uma instalação segura;
A instalação deve ser feita por profissionais habilitados;
O piso deve permanecer no local da instalação por 24 horas antes para aclimatização;
O contra piso deve estar seco, isento de umidade, livre de sujeiras, impermeabilizado e nivelado. Se no local da aplicação houver qualquer tipo de piso com juntas maiores que 3 mm o
piso deve ser removido ou corrigido com uma base niveladora;
O piso deve ser instalado a uma distância de 5 mm da parede, permitindo assim a dilatação e contração natural do mesmo;
Uso de capachos em todas as entradas de ambientes;
Utilização de feltros e rodízios de poliuretano sob os móveis;
Recomenda-se a mistura de réguas de diferentes caixas durante a instalação;
Depois de instalado o piso, é necessário protegê-lo com lona plástica ou papelão durante a obra ou reforma, para evitar danos com materiais de construção como cimento, tinta,
gesso, etc;
Em janelas/portas com incidência de luz solar direta, é imprescindível o uso de cortinas ou persianas;
Os pisos vinílicos em régua com sistema Clic de encaixe não devem ser instalados sobre mantas e/ou espumas e superfícies de pisos elevados;
Para áreas superiores a 100m² ou ambientes com comprimentos a partir de 10 metros lineares, faz-se necessário a utilização de perfis de dilatação.
EXCLUSÕES DA GARANTIA
Uso indevido;
Impactos e danos causados no transporte e armazenamento;
Danos como cortes, queimaduras ou abrasão por objetos quentes, manchas, vazamento de aparelhos e/ou equipamentos com substâncias químicas nocivas ao produto,
fenômenos naturais (enchentes, incêndios, entre outros);
Danos como arranhões e riscos causados por arrastar móveis e outros objetos;
Ausência de protetores de pisos nos móveis, furos ou depressões ocasionados por pregos de sapatos de salto;
Manchas, descoloração, estufamento, bolhas, frestas nas juntas, descolamento, entre outros, causados por inundação, vazamento hidráulico, umidade e/ou alcalinidade do contra piso
ou limpeza inadequada;
Defeitos decorrentes de instalação, modificação, reparos, serviços prestados por instaladores não qualificados ou da preparação inadequada do contra piso;
Aplicação em áreas molhadas e externas;
Exposição ao calor extremo;
Descoloração ou desbotamento devido à exposição contínua e direta à luz solar.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Use uma vassoura macia para remover todo tipo de sujeira. Quando necessário, utilize um pano levemente umedecido e não utilize água em excesso. Para um brilho adicional lustre
com um pano seco;
Remova com a maior brevidade manchas e derramamentos em geral;
Considere as instruções do fabricante ao utilizar líquidos para brilho, detergentes e produtos de limpeza em emulsão para pisos;
A manutenção imprópria e o uso de álcool, acetona, palha de aço, escova ou produtos abrasivos como pó ou líquidos, limpadores e outras substâncias corrosivas, ácidas e alcalinas,
podem danificar a superfície do produto.
IMPORTANTE
Este piso tem como característica principal mostrar com fidelidade o visual e nuances da madeira. Assim como acontece com a madeira, poderão ocorrer variações de tonalidades
(desenhos, veios, nós e nuances) entre diferentes réguas de uma mesma cor, não se tratando de um defeito de fabricação.
Certificado de garantia válido para a linha de pisos vinílicos LVT, produtos importados e distribuídos pela Beaulieu do Brasil.
Preencha os dados completos e mantenha em seu poder esse certificado de garantia e a nota fiscal de compra do produto.

Cliente:______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Endereço:____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Cidade:_______________________________________________________________ UF:__________ CEP:___________________________________________________________
Telefone: (

) ___________________________ Fax: (

)____________________________ e-mail:_________________________________________________________

Revenda:____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Endereço:___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Cidade:______________________________________________________________ UF:__________ CEP:___________________________________________________________
Telefone: (

) ___________________________ Fax: (

)_____________________________ e-mail:________________________________________________________

Número da NF:_____________________________________________ Data da compra:________/________/_________
Número do lote (descrito na embalagem):_______________________________________________________________
Padrão: _______________________________________________________________ metragem: ____________________m²

