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Garanta a qualidade do seu trabalho com os produtos Sollac, respeitando as instruções de utilização dos nossos produtos.

DESCRIÇÃO

PROPRIEDADES

UTILIZAÇÃO

PREPARAÇÃO

APLICAÇÃO

Notas:

Esta Ficha Técnica anula e substitui as versões anteriores. As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios , mas são dadas sem garantia,
uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.
Aconselha-se a consulta periódica das Fichas Técnicas dos produtos mencionados. A Newger Lda. - Sollac Tintas, assegura a conformidade dos seus produtos com
as especificações das Fichas Técnicas. Os conselhos técnicos prestados pela Newger Lda. - Sollac Tintas, antes ou depois, da entrega dos produtos, são meramente
indicativos, dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimentos de acordo com as actuais técnicas de aplicação, não podendo em algum caso ser
responsabilizada na má aplicação.
As reclamações devem ser feitas por escrito e no prazo de 10 dias após a constatação, apenas serão aceites relativamente a defeitos de fabrico ou não conformidade
com a nota de encomenda. A única obrigação da Newger Lda. - Sollac Tintas será, respectivamente, a substituição ou devolução do preço já pago da mercadoria
quando reconhecido, e verificado pelos técnicos da nossa empresa se houve de facto defeito de fabrico ou a não conformidade com a nota de encomenda, não
aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas e danos.
O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo diluição. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com
outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV 's.
(a) O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos
esponsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não
respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina.
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