


Registre a ocorrência no Termo de Retorno e no verso da Nota Fiscal que
acompanha o produto.
Faça o registro fotográfico das avarias, do Termo de Retorno e da Nota Fiscal - frente
e verso.
Comunique imediatamente o representante/loja responsável pela venda, enviando
todos os registros fotográficos a ele..

.Este procedimento visa agilizar seu atendimento
Não instale produto que apresente defeito visível: Produto assentado é
considerado aceito.





®Durante o dia providenciar o enlonamento do Solarium  já assentado para evitar sujeiras próprias a execução da obra. No final 

do dia a lona deve ser retirada para que a umidade não fique retida.  Não utilizar fita crepe para fixação da lona noATENÇÃO:

piso (a fita crepe pode manchar e/ou danificar as peças).

    Registre a ocorrência no Termo

de Retorno / NF-e;







Para manter a originalidade das texturas, proteger as extremidades das placas utilizando fita crepe de baixa aderência, antes de
umedecer as juntas com água.  A fita crepe deve ser aplicada em um número de placas que permita concluir o rejunta-ATENÇÃO:
mento, a limpeza das peças e a remoção da fita em no máximo 30 minutos, evitando causar danos às placas. De acordo com o 
tamanho da área a ser trabalhada, vale dividir o espaço em setores, fitando, rejuntando e limpando um setor por vez.

Para rejuntar placas resinadas de fábrica não é necessária a aplicação de fita crepe nas extremidades das placas, bastando
limpar o excesso de rejunte imediatamente após a aplicação.  Se houver a opção de uso de fita crepe, deve serATENÇÃO:
aplicada em um número de placas que permita concluir o rejuntamento, a limpeza das peças e a remoção da fita em no máximo
30 minutos, evitando causar danos às placas. De acordo com o tamanho da área a ser trabalhada, vale dividir o espaço em setores,
fitando, rejuntando e limpando um setor por vez.

EXCEÇÕES: CLASSIC, LEGNO, LEGNO RÚSTICO, NEWROCK, Para manter a originalidade das texturas das placas 
TERRAVIVA, TERRAVIVA COMPAC, NEWSAND, ARENA, SOLO LEVIGATO e VENEZIA, as extremidades das placas devem
ser protegidas com fita crepe de baixa aderência para facilitar a limpeza de eventuais obstruções nos detalhes das peças
(ver item  acima).ATENÇÃO
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