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Modelo:

Descrição

ACM Unibond

1. Espessura de Painel de Alumínio Composto: 3mm.

2. Espessura da chapa de Alumínio: 0,21mm (a espessura também pode ser oferecida conforme
necessidade e pedido do cliente);

3. Tinta Poliéster: Espessura da chapa de interior: 16+1 micro metro;
força de impacto 50kg/cm sem remoçãoda tinta e sem rachaduras.

4. Camada interior de plástico: camada central de poliéster atóxica inquebrável

5. Película Polimérica: 180° de força de adesão; Painel Exterior > 7N/mm; Painel Interior >
5N/mm.

6. A Chapa de Alumínio Composto UniBond é produzida com padrão de qualidade aprovado
pela normativa chinesa GB/T22412-2008 (China Nacional Standart).

7. Essa garantia diz respeito à qualidade após a compra e recebimento dos produtos pelos clientes.

8. O cliente deve inspecionar a qualidade do produto assim que o receber.
Reclamações devem ser feitas no prazo de 30 dias a partir do momento que o tenha sido
identi�cado e noti�cado ao fornecedor.

9. Essa garantia não é valida para anomalias devido à exposição a produtos químicos, alta
poluição, maresia, e/ou altas temperaturas.

10. Essa garantia não é valida em caso de danos causados por substâncias químicas na
superfície da chapa ou por acidentes mecânicos, tais como corrosão, movimentação transporte da
carga, radiação, processamento, instalação e etc.

11. Dentro do período de garantia, se após a inspeção do produto os resultados indicarem
problemas de qualidade de responsabilidade do fornecedor, �ca sob responsabilidade deste, de
acordo com a situação, recuperar, repor, devolver o produto ou o pagamento.

12. Os clientes devem informar por escrito sobre o problema na qualidade do produto ao
fornecedor, que por sua vez, deverá inspecioná-lo.
Caso o fornecedor não tenha acesso ao produto, �ca este isento de responsabilidade sobre o
produto e as ações do cliente.

13. Tempo de Garantia:
5 anos para revestimentos de uso externo (exceto pinturas especiais espelhada e escovada)
10 anos para revestimento de uso interno (exceto pinturas especiais espelhada e escovada)
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1°. Utilize 500 ML de detergente neutro para cada 10 L de água,
e esponja macia para lavar.

2°. Utilize água para enxaguar.

3°. Pano seco e macio para secar.

4°. Brilho, aplique cera automotiva com silicone e carnaúba. 
Aplique com esponja macia e remova com pano de algodão ou politriz com boina de lã.
A durabilidade deste serviço varia conforme a qualidade da ACM.

5 anos para revestimentos de uso externo (excetos pinturas especiais espelhada e escovada) 
10 anos para revestimento uso interno (excetos pinturas especiais espelhada e escovada)

Garantia aplica-se somente feita essas manutenções.

*Importante:

Importado pela Ascensus Trading & logística ltda. Não destacado IPI com base na ação 
500212-29.2011.404.7201, com decisão transitada e julgado junto a justiça
federal — subseção judiciaria de Joinville-SC, em Santa Catarina trocas e devoluções, 
somente com embalagem original do produto. 
Produtos em promoção ou descaracterizados do seu formato original a pedido do cliente, 
não possuem direito a devolução, troca e garantia. Garantia em ACM aplicado somente com 
fotografias antes da remoção do filme de proteção.
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