MANUAL DE PORTAS

Manual do Cliente
Sistema Vedante - SV
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1. COMPONENTES DO SISTEMA VEDANTE (SV)

Figura 2

N
1
2
3
4

Descrição
Borracha para Sist. Vedante
Parafuso fenda 6,3 x 19 mm
Conjunto Nylon de Fixação
Elástico Sist. Vedante c/ garra

Código
132758
141632
133040/130050/130051
132237

QTD
01
**
**
01

N
5
6
7
8

Descrição
Parafuso Nylon
Ferragem p/ Sist. Vedante
Ilhos com arruela
Perfil Alum Barra Chata 25x3 mm
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Codigo
133040
134444
132389
132447

QTD
**
01
02
01
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1.

Características técnicas

-

Feito com tela de PVC auto extinguível na cor preta;

-

Estrutura em aço galvanizado, com sistema de absorção, altamente
resistente a impactos;

-

Fácil instalação;

-

Tamanho padrão 3,4 x 3,5 x 0,7m;

b.





OBS: Para outras informações contatar o setor de engenharia e
desenvolvimento de portas ISOESTE através de nosso canal de
atendimento.





2.

Termo de Garantia

- 01 ano a partir da data da emissão da NF, p/ produtos de fabricação da
ISOESTE.
- 06 meses a partir da conclusão da montagem p/ defeito de instalação, cuja
montagem tenha sido executada por nossos técnicos ou contratados sob
responsabilidade da ISOESTE. Para peças e produtos de terceiros a garantia
será a mesma estabelecida pelo fabricante.
a.




Exclusões da Garantia

Defeitos causados nas peças ou componentes por desgaste natural, falta de
manutenção regular, falta de lubrificação, modificações não autorizadas, culpa do
cliente, oxidação ou outras influências químicas, acidentes eletro-magnéticos,
regulagem inadequada e impactos mecânicos.
Defeitos elétricos como: exposição de componentes eletro-eletrônicos à água,
queima de resistências, motores e etc.
Defeitos causados por fornecimento inadequado de suprimentos ou materiais, tais
como: energia elétrica, alvenaria e carpintaria.
Defeitos causados por intempéries, como: vendavais, inundações, fogo, quedas
de materiais que possam causar impactos mecânicos com prejuízo aos materiais,
estando estes no perímetro da área da instalação, instalados ou não.
Quando a instalação não for executada pela ISOESTE, mesmo sob sua
supervisão.
Se o defeito apresentado não for comunicado por escrito a ISOESTE no prazo de
05 (cinco) dias a partir da constatação do mesmo.
Quando forem executados consertos ou alterações não autorizadas pela
ISOESTE ou equipe técnica credenciada da mesma.

Cobertura da Garantia

Todos os defeitos de fabricação/instalação serão reparados pela ISOESTE,
obedecendo ao prazo e as condições dessa garantia, porém, sem prejuízo às
condições de pagamento já estabelecidas na venda.
São considerados defeitos de fabricação e/ou instalação aqueles
originados da não conformidade com as especificações expressamente
mencionadas no contrato, no orçamento ou confirmação do pedido da ISOESTE.
As peças ou equipamentos com defeitos de fabricação e/ou instalação
serão reparados e, na impossibilidade de reparo, serão substituídos, porém, a
decisão dessa última hipótese é exclusivamente de competência da ISOESTE.
A presente garantia limita-se à prestação de serviços e ao fornecimento de
materiais necessários para sanar os defeitos de fabricação e/ou instalação,
sendo que as despesas dos técnicos (locomoção, estadias e alimentação)
ficarão por conta do cliente.
Na necessidade de remessa de produtos à fábrica da ISOESTE para
verificação, reparo ou troca, as despesas e riscos decorrentes de transporte bem
como seguro correrão por conta do cliente.
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