
1 O termo de garantia abaixo está relacionado aos perfis de MDF / MDF HIDRORESISTENTE
com acabamento MELAMÍNICO.

1.1 A garantia de fábrica cobre os seguintes itens expostos abaixo:

a) Barras tortas ou desalinhadas
b) Diferença de largura entre barras de mesmo código acima de 2 mm;
c) Barras com tamanho menor do que o especificado na Nota Fiscal
d) Diferença de acabamento entre amostras e produto
e) Lembre-se: produto instalado é considerado produto ACEITO.

2. A BARRETO retornará ao cliente que registrar SAC (Serviço de Atendimento ao
Consumidor) no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis; O Contato deve ser do Cliente que
possui a nota fiscal da BARRETO (Lojista/Revenda/Distribuidora).

3. No caso da necessidade de Assistência técnica ou outro procedimento, a BARRETO tomará
as providências necessárias no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, podendo, a seu critério:

a) Fazer a substituição do produto com defeito, desde que o defeito impeça seu funcionamento
e a peça com defeito seja devidamente avaliada;
b) Substituir somente a parte defeituosa do produto, ou
c) Fazer reparação do produto em questão no Local ou Internamente.

4. Problemas de empenamento que sejam acima da tolerância dos parâmetros estabelecidos
pelas normas do produto e que forem provocados por falha na fabricação, são cobertos por
este Termo de Garantia. Porém, é aconselhado avaliação uso local como, ventilação /
insolação decorrente do uso pelo seu proprietário;

5. Para efeitos de manutenção e validade da presente garantia, os produtos BARRETO
deverão estar sempre armazenados em ambientes limpos, sem umidade e que não ofereçam
riscos a integridade do produto.

6. A garantia de fábrica NÃO cobre os seguintes itens expostos abaixo:

a) Instalação diferente da recomendada pelo manual de instalação do fabricante disponível no 
site da empresa ou instalados em ambientes com umidade, externos ou expostos ao tempo;
b) Perda de brilho do acabamento;
c) Mau uso do produto;
d) Manutenção diferente da recomendada na ficha técnica;
e) Pintura realizada pelo cliente;
f)  Variação dimensional devido à flutuação de temperatura (dilatação);
g) Assentamento inapropriado devido a pisos e paredes desalinhadas/irregulares;
h) Utilização dos perfis em ambiente externo em ambientes com excesso de umidade, externos 
ou expostos ao tempo;
i)  Diferença de acabamento entre amostras e produto;
j) Adesão de fita na superfície com acabamento final de fábrica, para a realização de pintura ou 
outra atividade qualquer.

7. A BARRETO proporcionará aos seus clientes a garantia de 05 anos.

7.1 O prazo de 05 anos será contado a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra do
produto emitida pela BARRETO.

• A BARRETO não se responsabiliza pela instalação do produto.
• A BARRETO se dá ao direito de fazer atualizações e/ou alterações neste documento sem

aviso prévio.
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4. Exposição a Ambientes Litorâneos
Os produtos em MDF / MDF Hidroresistente não apresentam nenhum tipo de

alteração quando expostos as condições normais de ambientes litorâneos, ou seja, são
indicados para utilização nestes locais.

3. Resistência a Produtos de Limpeza
A limpeza dos produtos devem ser feitas somente com pano úmido, se necessário

usar uma esponja macia com sabão neutro e secar imediatamente. A limpeza deve ser feita com
uma flanela e sem uso de abrasivos que danificam o material

5. Ambientes de Aplicação
Os produtos não são indicados para utilização em ambientes expostos a

umidade, externos ou ambientes em que tenha a incidência direta da radiação solar pois o
contato direto poderá causar alterações na coloração do acabamento. A aplicação destes
produtos é indicada para ambientes com temperaturas inferiores a 50ºC pois alterações nas
temperaturas submeterá os produtos a uma dilatação térmica. Recomendamos que o painel não
seja diretamente instalado em contato com o piso e também para uma maior proteção que seja
aplicado silicone ou similar no vão deixado entre o painel ripado e o piso.

6. Apresentação, Embalagem e Armazenamento
Os produtos são apresentados em barras de 2,70 m de comprimento, embaladas

em caixas de papelão. Cada embalagem contém a referência do produto. O Armazenamento
deve ser feito de forma horizontal, e de forma que não provoque envergadura dos perfis.

Aviso importante:
Para garantir a qualidade dos produtos BARRETO, é importante seguir as recomendações feitas nos
manuais que podem ser encontrados no site (www.painelripado.com.br)

2. Conteúdo da Embalagem
Cada embalagem (Caixa) do painel ripado vem com uma quantidade especifica de

ripas e espaçadores de acordo com cada modelo disponível. Esta informação também estará
disponível na tabela de preços e na etiqueta com as informações descritivas que vão adesivadas
nas caixas dos produtos. Além das ripas e dos espaçadores cada caixa contará com uma
quantidade de 5,45 metros lineares de fita de borda no mesmo padrão de cor do produto e também
um pote com uma pequena quantidade de massa de calafete já temperada no mesmo padrão para
possíveis correções, caso seja necessário durante a aplicação do produto. A massa de calafete
com o tempo poderá endurecer, para que a mesma retorne ao estado pastoso recomendamos que
seja encharcado com um pouco de água ou thinner para a utilização do calafete.

1. Características do produto
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Variável conforme modelo Variável conforme modelo

As alturas das barras dos ripados e espaçadores tem o comprimento de 2,7 metros, em caso de

alturas superiores é indicado que sejam feitas emendas. A Barreto sugere que estas emendas

sejam feitas de forma que fiquem desencontradas para um melhor acabamento
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