
GARANTIA TÉCNICA DE QUALIDADE– TERMOS E CONDIÇÕES

A Barbot – Indústria de Tintas, S.A., adiante designada apenas por Barbot, garante o bom e normal comportamento dos produtos para fachadas
Barbocril Plus D, Dioflex 2RT, Silicoat – Tinta de Silicone, Tinta Mineral - Barbotart Fachadas Históricas, Tinta Barbolite, Tinta Barbolite Hydro, em
branco e nas cores do Catálogo de Fachadas Spirit e dos primários, Barbotart Fachadas Históricas Primário, Isolante Isocril, Primário Barbolite,
Primário Barbolite Hydro e Primário Barbolite Premium, desde que seja cumprido todo o clausulado abaixo:

Âmbito da garantia
•A presente garantia apenas é concedida e reconhecida pela Barbot a quem compre produtos para aplicação na mesma obra.
•A presente garantia não prejudica os direitos gerais de garantia durante o respectivo prazo legal.
Objectivo da garantia
1 - A presente garantia apenas abrange os produtos Barbocril Plus D, Dioflex 2RT, Silicoat – Tinta de Silicone, Barbotart Fachadas Históricas Tinta
Mineral, Tinta Barbolite, Tinta Barbolite Hydro, Barbotart Fachadas Históricas Primário, Primário Barbolite, Isolante Isocril, Primário Barbolite
Hydro e Primário Barbolite Premium.
2 – Sem prejuízo de todas as anomalias inerentes ao normal envelhecimento e desgaste dos produtos, a Barbot garante que as superfícies pintadas
com os produtos indicados no número anterior não apresentarão os seguintes defeitos:
•Empolamentos (excepto os provocados por infiltrações de águas e de humidade do suporte)
•Fissuração da tinta (excepto as provocadas por fissuras de retracção ou fissuras dos materiais de suporte);
•Perda de aderência de produtos;
•Pulverulência;
•Fungos e algas na película da tinta (excepto por deposição);
•Alteração da cor superior à preconizada na norma NP 4505 – Tintas para Superfícies Exteriores (excepto a provocada por alcalinidade do suporte
e/ou pela presença de eflorescências resultantes da migração de sais solúveis após evaporação da água proveniente das infiltrações).
Duração da garantia
A presente garantia é válida por um prazo de 5 anos.
Condições da garantia
•A presente garantia só é válida se for activada pelo cliente mediante preenchimento do formulário de garantia, através do site www.barbot.pt e do
cumprimento dos procedimentos mencionados no seguinte item, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de compra do produto.
•O cliente terá de activar a garantia, através do site www.barbot.pt, enviar por correio para Barbot - Indústria de Tintas, S.A – A/C Direcção
Técnica/Garantias – Rua da Palmeira, 240 - Apartado 29 – 4431-953 Vila Nova de Gaia ou através do e-mail garantia@barbot.pt, o documento de
confirmação de registo no site juntamente com a cópia do formulário de Registo de Obra devidamente preenchido e assinado pelo

Declaro ter conhecimento e ter aceite os termos e condições da garantia.

_____/_____/_______   ____________________________________________________________
(Data)                                                                        (Assinatura)

confirmação de registo no site juntamente com a cópia do formulário de Registo de Obra devidamente preenchido e assinado pelo
Técnico/Comercial que visitou e/ou aconselhou o esquema de pintura da obra a garantir, bem como o comprovativo de compra dos produtos.
•Esta activação será confirmada posteriormente pela Barbot pela mesma via através do envio de um certificado com o respectivo nº de garantia,
mediante a validação de toda a documentação enviada pelo cliente.
•A atribuição do benefício da presente garantia confere à Barbot o direito de verificar a correcta aplicação dos produtos (nomeadamente se foi feita a
correcta aplicação de tinta e do primário para fachadas Barbot adequado e se estes estão abrangidos pela presente garantia), obrigando-se o cliente a
autorizar o acesso à obra para esse efeito sempre que ela assim o entender e lho solicitar.
•Esta garantia só é válida se a aplicação do produto tiver sido feita para o fim para que os mesmos são recomendados, tiver obedecido às boas e
normais práticas de pintura genericamente aceites (as chamadas boas práticas e regras de pintura), bem como às recomendações e procedimentos
constantes de toda a ficha técnica do produto disponível em www.barbot.pt, devendo o documento de compra ser guardado até ao final da data da
garantia.
•O presente termo de garantia não invalida os demais direitos que o consumidor goza ao abrigo da legislação existente à data, conforme o
ordenamento jurídico português. (DL84/2008).
Cobertura
•Se em virtude de defeitos provenientes de fabrico, os produtos não cumprirem as especificações garantidas, a Barbot compromete-se a fornecer os
produtos idênticos necessários (tintas, primários, diluentes) para reparação da obra.
•A garantia assim prestada cobre, em escala deslizante, exclusivamente:

1.Os materiais necessários para a reposição do esquema de pintura;
2.Os custos de mão-de-obra directa inerentes àquela reparação, previamente orçamentados e aprovados pela Barbot.

•Para efeitos da cobertura no item objectivo da garantia, ponto 1, entende-se por escala deslizante:
1º Ano – 100%
2º Ano – 80%
3º Ano – 55%
4º Ano – 25%
5º Ano – 10%
•A presente garantia não se aplica a dano provocados por caso fortuito ou de força maior, tais como, sem excluir actos similares, acidentes, actos de
vandalismo, catástrofes atmosféricas, incêndios, etc.
•Estão excluídos do âmbito de cobertura da presente garantia a aplicação destes produtos emmuros.
•Qualquer reparação efectuada ao abrigo da presente garantia não implica o reinício do tempo de garantia.
Resolução de conflitos
Para resolução de qualquer litígio sobre a interpretação ou execução da presente garantia será competente o tribunal materialmente competente da
Comarca de Vila Nova de Gaia, com expressa renúncia a qualquer outro.


