




ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

../../ARTES FINAIS/GARANTIA LVT FLOOREST/Garantia.pdf


CELTA  FMR2001



MEDITERRÂNEO FMR2002



JÔNICO FMR2003



EGEU FMR2004



PÉRSICO FMR2005



BÁLTICO FMR2006



ADRIÁTICO FMR2007



BERING FMR2008



ACESSÓRIOS

COVER BRANCO
240 x 12,7 x 1,8 cm

MIDI BRANCO
240 x 6 x 1,5 cm

BORDER BRANCO
240 x 8 x 1,8 cm

NOBLE BRANCO
240 x 10 x 1,8 cm

BRANCA 
240 x 2 x 2 cm (instalado)

Recomendamos a aplicação do adesivo
MAPEI ULTRABOND ECO 4 LVT
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SITE FLOOREST ATUALIZADO: www.floorest.com.br
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SITE FLOOREST ATUALIZADO: www.floorest.com.br
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www.floorest.com.br

SITE ATUALIZADO
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Folheto

Adesivos amostras

Caixa produto

Leque

MATERIAIS DE MARKETING 



QR CODE FOLHETO



Os produtos da Floorest Pisos vinílico são cobertos por um período de garantia válido a partir da data da compra pelo
Instalador ou Cliente Final. Esta garantia cobre defeitos de fabricação ou de inconformidade com as especificações do
produto, desde que a instalação, manutenção e utilização estejam de acordo com as instruções de instalação
e recomendações de uso.

PERÍODO DE GARANTIA

DESGASTE SUPERFICIAL 0,5 ~ 0,55mm

COMERCIAL

RESIDENCIAL 20 ANOS

10 ANOS

ANTES DA INSTALAÇÃO
A Floorest Pisos vinílico oferece para seus pisos uma 
garantia contra defeitos visuais. O cliente final ou o 
instalador deverá verificar com cuidado cada peça 
antes da instalação. Se for observado qualquer 
defeito em uma peça, esta não deverá ser instalada. 
A Floorest Pisos vinílico não se responsabilizará por 
queixas que envolvam defeitos visuais em
produto já instalado.

INSTALAÇÃO
Esta Garantia Limitada cobre os custos materiais, desde que o piso seja instalado de acordo com as orientações de
Instalação e Manutenção da Floorest Pisos vinílico.

GARANTIA E MANUTENÇÃO



TERMO DE GARANTIA
Se um defeito coberto por esta Garantia Limitada for observado durante o período de garantia, a Floorest Pisos vinílico
irá fornecer um novo material para o piso com cor, padrão e qualidade similares, para substituir a área defeituosa.
O custo do material a ser reembolsado não deverá exceder o valor de compra do material originalmente adquirido.
A reclamação do defeito deverá ser feita por escrito, e o material defeituoso deverá ser apresentado à Floorest Pisos
vinílico para averiguação.
A abertura do protocolo pode ser aberta através do site: http://floorest.com.br/pt/home/ ou diretamente no site http://
assistenciaquick-step.com.br/

GARANTIA E MANUTENÇÃO

MANUTENÇÃO ADEQUADA
Cuidados imediatos após a instalação
• Mantenha o tráfego de pessoas ao mínimo necessário 
durante as primeiras 24 horas, para permitir uma boa 
cura da
cola. Em seguida, abra o ambiente para o tráfego 
moderado de pessoas durante as 24 horas seguintes. O 
tráfego normal
pode ser permitido depois de 48 horas.
• Não se deve instalar móveis sobre o piso nas primeiras 
24 horas, para que a cola possa secar.

• Sempre movimente móveis e objetos pesados com cuidado, a 
fim de evitar marcar, lascar ou fissurar o piso.
• Aguarde pelo menos sete dias após a instalação antes de 
lavar com água (utilizar somente um pano levemente úmido
com água e sabão neutro), esfregar ou retirar a película de 
proteção do piso, se houver.
• Pisos maleáveis, assim como outros tipos de pisos lisos, 
podem se tornar escorregadios quando molhados. Aguarde a
secagem do piso após a lavagem.
• Mantenha a temperatura ambiente entre entre 65o F/ 19o C e 
85o F/ 30o C por pelo menos 48 horas depois da instalação.



GARANTIA E MANUTENÇÃO



INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO


