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OBRIGAÇÕES DE GARANTIA 
 
O Fornecedor garante que os perfis da marca Dewmark fornecidos não terão defeitos de fabricação outras 
inconsistências. A garantia especificada nesta clausula do Contrato, é válida apenas para materiais usados na 
fabricação dos perfis. 
 
O Comprador tem direito de apresentar reclamação em relação a defeitos ocultos de perfis durante de um 
prazo de 60 (sessenta) meses a partir da data de entrega do lote relevante. A garantia especificada substitui 
quaisquer outras garantias, seja expressa ou implícita, incluindo, entre outras, qualquer garantia implícita do 
consumidor. 
 
A garantia especificada não se aplica: 
1. Aos perfis feitos de materiais elastoméricos e as quaisquer inserções de perfis, nem antes de instalação 

dos perfis em um objeto ou estrutura específica, nem após a sua instalação, inclusive 
armazenamento/uso, bem como o desgaste natural causado por influências externas; 

2. Em relação aos perfis- nos casos quando o Comprador até o momento da montagem e instalação não 
tinha observado as condições de armazenamento dos produtos da marca Dewmark especificados nos 
certificados de qualidade em relação dos perfis. 

3. Em relação aos perfis- nos casos quando o Comprador realizou instalação dos perfis usando os elementos 
de fixação não recomendados. Antes de instalar perfis, o Comprador deve certificar-se de que os 
elementos de fixação fornecidos pelo Fornecedor junto com os perfis sejam adequados ao material de 
superfície (revestimento) no qual os perfis serão instalados e, caso os elementos de fixação fornecidos 
pelo Fornecedor junto com os perfis não combinam com o material da superfície (revestimento), o 
Fornecedor não assume qualquer responsabilidade por utilização pelo Comprador de tais elementos de 
fixação e, sendo assim, a garantia do Fornecedor não se aplica aos perfis; 

4. Em relação aos perfis- nos casos quando a instalação dos perfis for realizada pelo Comprador sem ser 
estritamente de acordo com o procedimento e o método de instalação recomendados nas instruções e 
documentos técnicos relevantes para os perfis; 

5. Em relação aos perfis- nos casos quando o Comprador instala um perfil ou planeja instalá-lo em um objeto 
ou estrutura, que em seus parâmetros e/ou condições de uso obviamente não corresponde a todas as 
características geométricas e mecânicas do tipo de perfil fornecido, como por exemplo: largura da solda, 
valores e outros parâmetros de deformação recebidos pelo perfil, tipo e natureza das cargas (mecânicas, 
químicas, etc.), faixa de temperatura, etc; 

6. Em relação aos perfis- nos casos quando os perfis foram submetidos a processamento adicional 
(incluindo corte, soldagem na instalação e outros métodos), bem como nos casos quando o perfil tinha 
recebido danos mecânicos durante a instalação e uso.  
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