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1 | Empresa
Onde ﬁca a KARINA REVESTIMENTOS?
Os escritórios e a unidade industrial da Karina localizam-se em Cordeirópolis, a
aproximadamente de 170 km de São Paulo e com logística privilegiada, ao lado da Rodovia
Washington Luis (SP 310), a 500 metros da SP Rodovia Anhanguera (SP 330) e a 500
metros da Rodovia dos Bandeirantes (SP 348), reconhecidas entre as melhores rodovias
do País e no centro do Estado de São Paulo, no coração do maior polo cerâmico das
Américas, hoje responsável por mais de 75% da produção nacional.
Qual é a história da Karina Revestimentos?
Com 25 anos completados em 2020, a Karina Revestimentos é uma empresa do Grupo
Karina, com sede em Igaraçu do Tietê/SP e que atua no segmento da construção civil
(produzindo pisos, revestimentos e telhas cerâmicas esmaltadas) sempre na vanguarda de
mercado, além de buscar produtos que agradem o seu seleto e exigente público.
Tem 100% dos pisos e revestimentos produzidos com decoração HD em máquinas digitais
e em moagem a seco – processo mais ecológico no segmento cerâmico mundial e que
reduz a pegada de carbono da produção.
Quanto tempo leva para produzir um produto por encomenda?
Normalmente, o cadastro como encomenda de itens da Karina Revestimentos é feito pela
própria revenda, sem qualquer interferência da indústria.
Neste caso, o prazo de entrega pode chegar a até 30 dias a partir da efetiva entrada do
pedido de compra no sistema da Karina. Como sugestão, entre em contato com o
Departamento de Compras da loja para conﬁrmar o prazo de entrega de encomendas ou
com os Atendentes de Vendas, Gerentes ou Representantes Comerciais da Karina
Revestimentos.
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2 | Produtos
Todos os produtos da Karina Revestimentos são cerâmicos?
Sim. Todos os produtos da Karina são cerâmicos - a linha é composta por pisos e
revestimentos cerâmicos esmaltados.
O que são revestimentos cerâmicos?
É o produto obtido através da prensagem de matérias-primas naturais, sendo super
compacto, homogêneo e denso. Dependendo da tipologia, recebe uma camada de esmalte
que confere características estéticas e em alguns casos impermeabiliza a peça, evitando o
seu manchamento. Suas grandes vantagens são altíssima resistência à abrasão,
resistência ao gelo, alta durabilidade quando comparado às pedras naturais e outros tipos
de materiais. Pode ser utilizando em ambientes residenciais e comerciais conforme o PEI
ou a tabela de indicação de uso do produto.
É a forma correta de denominar todos os produtos cerâmicos utilizados para revestimento
de pisos e/ou paredes – seja um piso, um revestimento (azulejo), um porcelanato ou uma
pastilha.
Os produtos da Karina são fáceis de cortar?
Sim, os pisos e revestimentos Karina podem ser cortados com relativa facilidade usando
ferramenta de corte (vídea), que deve estar bem aﬁada, caso contrário diﬁcultará o corte –
porém, para um melhor acabamento, recomendamos o uso de máquina de corte elétrica
com disco de corte diamantado.
O que é PEI?
PEI é o índice que mede a resistência ao desgaste (resistência à abrasão) provocado pela
movimentação de objetos e tráfego de pessoas. O PEI é um dos indicadores de onde uma
cerâmica pode ser usada.
O nome PEI vem das iniciais onde foi criado o ensaio – Porcelain Enamel Institute.
Qual o PEI indicado para o meu ambiente ?
Apesar da classiﬁcação dos produtos por classe de abrasão superﬁcial (PEI) ser muito
difundida, nossos produtos também são classiﬁcados por indicação de local de uso. Esta
classiﬁcação contempla além da Resistência à abrasão superﬁcial, a dureza e
características do esmalte, resistência mecânica, resistência ao atrito dinâmico (COF), etc.
De forma geral, a indicação de PEI segue a tavela abaixo:
PEI 0 – Produto apropriado para paredes
PEI 1 - Tráfego baixo
PEI 2 - Tráfego moderado
PEI 3 - Tráfego médio
PEI 4 - Tráfego alto
PEI 5 - Tráfego muito alto
O que signiﬁca MOHS?
Escala MOHS quantiﬁca a resistência que um determinado mineral oferece em relação ao
risco. A norma ABNT 13818:97 de produtos cerâmicos não exige o teste MOHS.
IMPORTANTE: Não existe nenhuma relação entre PEI, indicação de local de uso e MOHS.
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Como posso saber se o piso que estou indicando é adequado para assentamento no local
pretendido pelo consumidor?
Para não ocorrer erros no assentamento, a Karina informa em cada produto a sua indicação
de local de uso, conforme tabela abaixo:
Código

Indicação de Local de Uso

LA

Banheiros residenciais.

LB

Ambientes residenciais sem acesso para rua, como banheiros, salas,
quartos e cozinhas.

LC

Ambientes residenciais com e sem acesso para rua, como banheiros, salas,
quartos, cozinhas, garagens e varandas. Áreas comerciais sem acesso para
rua.

LD
LE

Ambientes residenciais e comerciais com e sem acesso para rua, como
banheiros, salas, quartos, cozinhas, garagens e varandas.
Indicado para calçadas e ambientes externos com áreas planas. ambientes
residenciais e comerciais com e sem acesso para rua, como banheiros, salas,
quartos, cozinhas, garagens e varandas.

LF

Fachadas.

LR

Revestimentos.

LP

Piscinas.

Quanto tempo em média dura o esmalte de um produto cerâmico?
A durabilidade de um produto cerâmico depende diretamente do local onde será utilizado, e
esta durabilidade está diretamente associada a correta instalação em relação a indicação
de local de uso e ao PEI do produto. Deve-se considerar também os cuidados com a
limpeza e o uso de produtos não abrasivos, que são os principais fatores que podem limitar
a vida de um revestimento esmaltado.
Produtos cerâmicos são fáceis de riscar?
Não. Porém, como a superfície dos produtos cerâmicos é coberta por uma camada vítrea
(esmalte), esta pode sofrer riscos quando exposto a agentes como areia, metais
pontiagudos, abrasivos e etc.
Especialmente nas linhas brilhantes, o risco pode ser mais constante e aparente. Tenha
sempre em mente que produtos com brilho sempre serão menos resistente que os produtos
acetinados ou rústicos.
A Karina Revestimentos tem produtos indicados para uso em bordas de piscina?
Pisos cerâmicos esmaltados em geral são indicados para instalação APENAS a partir de 1
(um) metro da linha d´água. Seguindo essa indicação, recomendamos os produtos da
Karina assinalados como AD ou NO SLIP (mais aderentes).
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Quando o piso ou revestimento é assentado em uma área externa, o esmalte pode
queimar/mudar de cor depois de algum tempo?
A temperatura que o produto atinge quando é assentado numa área externa não é
suﬁcientemente alta para promover qualquer mudança na cor do esmalte, porém pode
perder o brilho e sofrer pequenas alterações de tom devido a intempéries (chuva e sol).
O que é Gloss?
Gloss é uma camada protetiva aplicada após o polimento em alguns porcelanatos polidos
com o intuito de realçar o brilho dos produtos - porém, ainda deixando o produto suscetível
ao encardimento. O Gloss tem duração limitada, e após algum tempo o produto pode
encardir ou manchar.
Quais são os produtos indicados para área externas?
Para áreas externas indicamos produtos com nomenclatura LE, podendo ser em PEI 4 ou
PEI 5, preferencialmente com esmalte AD ou NO SLIP, que são mais resistentes ao
escorregamento.
O esmalte pode se soltar com facilidade?
Não, uma vez que ele se funde à base cerâmica do produto durante o processo de queima.
O que é moagem a úmido e moagem a seco. Quais as principais diferenças?
Produtos em moagem a úmido levam água em seu processo de moagem – que depois deve
ser removida da massa, gerando um custo desnecessário, onerando o processo e
aumentando o custo ﬁnal do produto. Na moagem a úmido, os grãos de argila adquirem um
formato redondo (porém oco) e dão uma coloração mais clara no produto acabado.
Produtos com moagem a seco, como o próprio nome diz, tem as argilas moídas a seco,
prensadas e queimadas, e que resultam em um produto com baixíssimo uso de água e
energia no processo de moagem.
Após ser moída, a argila se transforma num cristal e não em um círculo oco (como na via
úmida), característica que garante uma alta resistência mecânica dos produtos feitos neste
método.
O Brasil é o maior produtor de produtos em via seca do planeta, e a maioria da produção
cerâmica se encontra no centro do Estado de SP (num raio de não maior que 100 km).
Como características ambientais, produtos feitos através da moagem a seco usam 50%
menos água e 50% menos de energia e ainda não deixa nenhum resíduo, transformam a
via seca na cerâmica do futuro.
Importante também ressaltar que a cor da massa não tem qualquer relação com a
resistência do produto.
Posso assentar um produto indicado para parede no chão?
Sim, os revestimentos podem ser assentados no chão – porém, o ideal é instalar um
produto com a tipologia correta, já que normalmente os gráﬁcos (desenhos) são
desenvolvidos levando-se em consideração arquitetonicamente onde o produto será
instalado.
Deve-se levar em consideração se o produto tem relevo agressivo ou não, uma vez que um
revestimento de alto relevo pode ter um desgaste mais rápido e acentuado quando instalado
como piso.
Considere também que um produto instalado em desacordo com as especiﬁcações técnicas
pode ter sua garantia inviabilizada.
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O que é produto retiﬁcado?
É o produto que passa por um processo de corte (retíﬁca) das bordas após a produção, ou
seja, uma máquina remove cerca de 5 mm de cada uma dos lados, deixando o produto com
as bordas retas. Desse modo, o produto retiﬁcado não tem alteração de tamanho entre as
peças (monocalibre).
A Karina Revestimentos comercializa diversos produtos retiﬁcados em seu portfólio. Os
produtos não retiﬁcados são usualmente chamados de “bold”.
O que signiﬁca o termo "Monocalibre"?
O termo Monocalibre é utilizado em produtos retiﬁcados, ou seja, que não possuem
variações em suas dimensões, proporcionando uma superfície uniforme e acabamento
perfeito.
O que é produto Bold?
É quando o produto tem as bordas levemente arrendondadas. Neste caso o espaçamento
(rejunte) entre as peças utilizado no assentamento deve ser de 3mm a 5mm, dependendo
do produto.
O que é Monotom?
É uma variação de tonalidade de um produto realizada de forma intencional, controlada e
padronizada, resultando em um piso ou revestimento que pode ter seu lote misturado sem
prejuízo da variação proposital de tonalidades. Este sistema oferece grandes vantagens
como melhor aproveitamento de estoque e facilidade de reposição.
O que é impressão digital e suas vantagens?
É uma avançada tecnologia de decoração que permite impressão em altíssima deﬁnição
(HD), reproduzindo de forma perfeita mármores, pedras, madeiras e outros materiais.
Vantagens:
- Aspecto natural dos desenhos;
- Alta resolução das imagens;
- Minimiza as bordas brancas;
- Baixa variação de tonalidade.
O que signiﬁca "faces diferentes" entre as peças?
A atual tecnologia de impressão digital permite que os pisos e revestimentos sejam
produzidos com uma ou mais faces (imagens) diferentes. Quando o produto quer reproduzir
um material da natureza (mármores, madeiras, pedras, ﬁbra natural, entre outros), usam-se
faces (em alguns produtos, de 02 a 12 imagens diferentes), gerando uma harmonia perfeita
no assentamento.
O que é gretagem?
São pequenas ﬁssuras (similar a micros trincos) na superfície do esmalte, causadas pela
diferença de dilatação entre a base cerâmica e o esmalte que a cobre. Todos os produtos
da Karina Revestimentos são garantidos contra gretagem.
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O que é tonalidade? Porque isso ocorre?
Durante o processo de queima dos produtos cerâmicos podem ocorrer algumas variações
de temperatura dentro do forno em função de mudanças naturais da pressão atmosférica do
ambiente, que resultam em produtos um pouco mais escuros ou um pouco mais claros que
padrão. No processo de classiﬁcação, caso o produto não tenha nenhuma não
conformidade, ele é classiﬁcado como "A - Extra" e é separado e comercializado por lote de
tonalidade.
IMPORTANTE: a variação de tonalidade é um processo que ocorre em TODOS OS
PRODUTOS CERÂMICOS, independente da indústria que os produz e do local do planeta
onde são produzidos. Vale lembrar que alguns produtos podem ter em sua concepção uma
variação proposital de tonalidade, buscando semelhança perfeita com o seu correspondente
natural.
Revestimentos cerâmicos podem ser usados como revestimento externo de churrasqueiras?
Sim, desde que o interior da churrasqueira seja isolado termicamente com cimento refratário.
Revestimentos cerâmicos podem ser usados em frigoríﬁcos?
Sim, apenas mantendo os cuidados em relação aos produtos de limpeza. Nesse tipo de
instalação, recomendamos o uso de produtos da Karina com esmalte resistente a mancha
d´água e aplicação de rejunte com base epóxi.
Revestimentos cerâmicos podem ser usados em postos de combustíveis?
Pisos e revestimentos cerâmicos podem ser usados em áreas administrativas e lojas de
conveniência de postos de combustíveis. Porém não recomendamos o uso perto de
bombas de combustíveis e da área de lavador ou troca de óleo, em virtude do potente
ataque químico causado pela limpeza pesada e pelos solventes utilizados nessas áreas.
Porque os produtos saem de linhas?
O que determina a permanência ou não do produto em linha é o gosto do consumidor.
Todos os produtos têm um ciclo de vida e mais cedo ou mais tarde acabam saindo de linha
em virtude da mudança nos hábitos de consumo, que pode ser inﬂuenciado por uma série
de fatores, tais como moda, projeto de obra, tendências de mercado, entre outros.
Como é feito o cadastro nas lojas? Porque não encontro todas as informações no sistema
da loja?
Cada revenda tem uma forma de cadastrar o produto em seu sistema. Algumas permitem o
cadastro do nome completo do produto, já em outras, este nome precisa ser abreviado em
poucas letras. De uma maneira geral, o cadastro é feito com a informação de onde o
produto será assentado, já que dessa forma ﬁca mais fácil para a equipe de vendas saber
se ele deverá ser usado como piso ou revestimento.
É anti-pichação?
Todos os produtos produzidos pela Karina Revestimentos são cobertos por uma camada de
esmalte vidrado, o que facilita muito a limpeza em caso de pichação. Esta regra não se
aplica aos produtos com granilha ou destinados ao uso em áreas externas.
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3 | Armazenamento
Qual a forma correta de armazenar as caixas de pisos ou revestimentos?
Preferencialmente na vertical (em pé) e em local de plano, seco e protegido da chuva, do
Sol e de fontes de umidades.
Qual é o prazo de validade do produto armazenado?
A validade dos produtos é indeterminada, ou seja, pelo processo de produção e pela alta
qualidade dos materiais utilizados.
Os produtos da Karina Revestimentos não sofrem alterações em virtude do tempo (prazo)
de armazenagem, desde que armazenados da forma correta.
Qual altura máxima dos pallets no empilhamento.
Recomendamos uma altura máxima de 4 (quatro) pallets empilhados.
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4 | Assentamento
Os produtos da Karina podem ser assentados em qualquer tipo de ambiente?
Os produtos são indicados para assentamento em todos os ambientes residenciais e
comerciais. Porém, deve ser observado corretamente o PEI e a indicação de uso para cada
ambiente. O assentamento de produtos em locais não apropriados ocasiona a perda da
garantia.
Posso assentar produto em formato de xadrez?
Lembre-se de perguntar ao consumidor como ele fará o assentamento - se for em xadrez,
ambos os produtos devem ser entregues na mesma bitola (tamanho).
Essa regra não vale para produtos retiﬁcados (monocalibre), que são os mais indicados
para este tipo de assentamento. O ideal neste tipo de assentamento é aumentar a junta
entre as peças, garantindo assim que a diferença natural dos lotes não atrapalhe o design
da instalação.
O que é junta de dilatação e junta de movimentação?
Junta de dilatação é o espaço que deve existir entre duas peças cerâmicas duranite o
assentamento. Junta de movimentação é o espaço regular que deﬁne a superfície revestida
por placas cerâmicas. Sua função é permitir o alívio de tensões originadas pela
movimentação da base onde é aplicado o revestimento ou pela própria expansão das
placas cerâmicas.
Qual junta deve ser usada? Pode ser assentado com junta seca?
A junta é necessária e sempre é indicada na embalagem, variando de acordo com o
tamanho do produto. Não recomendamos o assentamento com junta seca (sem espaço
para rejunte) em virtude da movimentação da própria obra.
Porque recomendamos juntas tão espessas em alguns produtos?
No caso de produtos bold (ou seja, não retiﬁcados), as juntas são calculadas de acordo com
a dimensão do produto e preveem também uma pequena variação do calibre (tamanho do
produto), além da própria dilatação do piso/contrapiso. Em nossos produtos, a junta
indicada vai de 2 mm a 5 mm - dependendo do formato do produto - e está de acordo com
as normas de assentamento indicadas pela ABNT.
Se o produto for assentado com junta fora da especiﬁcação, ele perde a garantia?
Sim. O produto assentado fora das especiﬁcações contidas na embalagem perde a garantia.
São fáceis de cortar?
Os produtos da Karina Revestimentos normalmente são cortados apenas com o uso de
cortadores manuais de vídea – que deve estar bem aﬁada, caso contrário diﬁcultará o corte.
Porém, caso queira um melhor acabamento ou em caso de cortes especiais,
recomendamos o uso de serra circular elétrica com disco próprio para corte de cerâmica.
Nas caixas dos nossos produtos estão as instruções para a maneira mais fácil e correta de
cortar cada produto.
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Posso assentar pisos ou revestimentos em fachadas?
Sim, estes produtos podem ser assentado em paredes internas e externas com até 6 m de
altura, desde que seja utilizada a argamassa apropriada.
Como posso saber se o piso que estou indicando é adequado para o assentamento no local
pretendido pelo consumidor?
Para não ocorrer erros no assentamento, a Karina informa em cada produto o PEI, e a
indicação de local de uso, que indica o tipo de tráfego suportado pelo produto.
Qual é o limite de transpasse para assentamento de produtos?
As peças cerâmicas por natureza possuem pequenas imperfeições dimensionais admitidas
pela NBR 13.818.
Em função da paginação utilizada, pode-se disfarçar ou mesmo evidenciar estas pequenas
imperfeições. Durante o assentamento, para compensar estas pequenas variações de
empeno e esquadro, indicamos o assentamento de peças grandes com juntas
desencontradas e com um transpasse máximo de 15% do comprimento da peça, uma vez
que o assentamento realizado desta maneira minimiza o empeno admissível por norma.
Não recomendamos o assentamento de produtos em formatos grandes com juntas de
assentamento em amarração ou tijolinho em 50% da dimensão da peça.
Como deve ser feito o assentamento em rampas?
Recomendamos assentamento de produtos cerâmicos em rampas num ângulo máximo de
15º (quinze graus), preferencialmente com indicação de local de uso LE e com esmaltes AD
ou NO SLIP, que são mais resistentes ao escorregamento.
Após o assentamento, posso rejuntar o produto imediatamente?
Não - recomendamos de 3 a 5 dias para o rejuntamento, desde que o tempo esteja ﬁrme
(Sol). Isso em virtude da necessidade da cura total da argamassa colante, através da
evaporação da água contida na massa. Informações adicionais podem ser obtidas na
embalagem da argamassa colante.
A não observância deste prazo pode ocasionar o desprendimento das placas cerâmicas e
causar manchamento permanente na peça, resultando na perda da garantia do produto.
Caso a instalação tenha sido realizada em tempo chuvoso (ou em ambientes úmidos), o
tempo de espera deve ser maior, para evitar aparecimento de mancha d´água no produto.
Posso usar os ambientes onde a cerâmica foi instalada logo após o rejuntamento?
Não - assim como na argamassa, é necessário aguardar o tempo de cura do rejunte, que
varia de acordo com o tipo de rejunte utilizado e o fornecedor deste rejunte.
Recomendamos a leitura das informações constantes na embalagem do rejunte utilizado.
No caso de banheiros e áreas sujeitas a umidade, apenas liberar a utilização dessas áreas
após a cura total do rejunte.
IMPORTANTE - a limpeza do excesso de rejunte deve ser realizada logo após a aplicação e
antes da cura do produto.
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5 | Limpeza
Os produtos da Karina são de fácil limpeza?
Sim, já que todos os produtos da Karina são desenvolvidos para serem limpos apenas com
água e sabão neutro. É proibido o uso de qualquer tipo de ácido puro ou em média ou alta
concentração na limpeza de nossos produtos - seu uso inviabiliza e cancela a garantia.
IMPORTANTE: Os produtos com granilha ou área externa (mais aderentes) serão sempre
mais difíceis de limpar do que as coleções lisas ou acetinadas.
Qual a resistência que a cerâmica tem quando em contato com produtos químicos?
Todos os produtos da Karina Revestimentos tem resistência Classe B ao ataque químico e
podem ser utilizados produtos de limpeza com baixa concentração de ácidos e álcalis.
Garantimos com toda segurança que o uso de água e sabão neutro não causa nenhum
dano ao esmalte do produto. Dessa forma, quando ocorre ataque químico nos produtos da
Karina, este geralmente é causado pela desobediência às informações contidas em nossa
embalagem, ocasionando a perda da garantia do produto.
Quais produtos além da água e sabão posso usar na limpeza dos pisos e
revestimentos da Karina?
Recomendamos que primeiro veriﬁque o tipo de mancha que existe sobre o produto. A partir
disso, podemos indicar alguns produtos para limpeza que não agridem a superfície
esmaltada do piso e/ou do revestimento.
O que devo fazer para limpar o excesso de rejunte após o assentamento?
Se o rejunto for limpo dentro de 24 horas da aplicação, a limpeza será realizada com mais
facilidade. Após este período, a limpeza do rejunte requer um cuidado especial e produtos
especiais, que retirem o cimento do rejunte sem agredir o esmalte do piso ou do
revestimento.
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6 | Garantia
O que está coberto pela garantia?
Os produtos em qualidade "A - Extra" produzidos Karina Revestimentos possuem garantia
contra vícios de fabricação, especiﬁcamente gretagens, resistência à abrasão e resistência
à ﬂexão, desde que observadas as normas quanto ao seu manuseio. Em relação a sua
aplicação/instalação e a correta especiﬁcação de acordo com ambiente, a garantia é
aplicável nas seguintes condições:
- Apresentação da Nota Fiscal de compra do produto.
- Ter sido instalado em local de uso compatível com o PEI ou indicação de uso do produto.
- Ter sido assentado em conformidade com a:
- NBR 13.753 (Revestimento de piso interno ou externo com placas cerâmicas e com
utilização de argamassa colante).
- NBR 13.754 (Revestimento de paredes internas com placas cerâmicas e com utilização
de argamassa colante).
- NBR 13.755 (Revestimento de paredes externas e fachadas com placas cerâmicas e
com utilização de argamassa colante).
- NBR 13.818 (Placas cerâmicas para revestimento).
- NBR 15.463 (Placas cerâmicas para revestimento).
O que NÃO está coberto pela garantia?
- Produtos em qualidade B ou C - apenas produtos em qualidade A - Extra são cobertos pela
garantia.
- Despesas com a instalação do produto.
- Produtos ou peças daniﬁcadas por acidente de transporte ou manuseio, riscos,
lascamentos e/ou diferenças de tonalidade após o assentamento.
- Despesas decorrentes de transporte, frete, seguro, mão de obra, materiais utilizados para
a aplicação do produto, tais como argamassa, rejuntes e etc.
- Danos causados por manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especiﬁcação,
em desacordo com as recomendações da embalagem e das NBRs 13.753, 13.754, 13.755,
13.818 e 15.463.
- Defeitos ou danos causados pelo uso anormal do produto, como aqueles oriundos de
assentamento impróprio, instalação em lugares inadequados ou perigosos, negligência
dos usuários, acidentes, abuso, mau acondicionamento, transporte, uso de produtos de
limpeza inadequados e quaisquer outros não relacionados aos problemas exclusivos de
fabricação.
- Riscos em superfície brilhante que por natureza são mais suscetíveis aos riscos, que
possam ser decorrentes de diversos fatores, tais como areia, mesmo que possuam
indicação de uso LC.
- Estes produtos brilhantes exigem mais cuidados durante a fase de
colocação/construção, bem como em seu uso e manutenção. Dessa forma, a Karina
Revestimentos não cobre eventuais riscos que o produto venha apresentar.
- Quando o produto apresentar vício aparente, ou seja, que poderia ter sido percebido antes
do assentamento do produto.
- Indenização e/ou ressarcimento de materiais.
- Presença de eﬂorescência - que é uma patologia da alvenaria (concreto), da argamassa
ou do rejunte utilizado.
IMPORTANTE: PRODUTO ASSENTADO (INSTALADO) É PRODUTO ACEITO.
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A garantia perderá a validade quando:
- Não for apresentada a Nota Fiscal de Venda do produto para o consumidor.
- O produto for instalado ou utilizado em desacordo com as instruções da embalagem, das
normas e ser utilizado para ﬁns diversos do que deveria.
- O produto apresentar alterações, modiﬁcações em sua estrutura decorrentes de descuido
do consumidor ocorridas antes, durante ou após o término da obra.
Como acionar a assistência técnica?
Através do telefone (19) 3556.9999, do e-mail sac@karinarevestimentos ou pelo nosso
site www.karinarevestimentos.com.br

produtos
certiﬁcados
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para informações adicionais e/ou
características técnicas, entre em
contato com nosso SAC

as informações contidas neste manual
tem caráter meramente ilustrativo e
podem sofrer alterações sem prévio aviso

este manual de treinamento foi compactado
para consumir menos papel e poupar árvores
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