
DURATEX S.A.

Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57 - CEP 05037-090 - São Paulo-SP - Fone: 55 (11) 3874-1600
LJ: Av. Antonio Frederico Ozanan, 11900 - CEP: 13213-030 - Jundiaí-SP - CNPJ: 97.837.181/0022-71 - Inscr. Est.: 407.489.356.119
LS: Av. das Indústrias, 264 - CEP: 93032-560 - São Leopoldo-RS - CNPJ: 97.837.181/0027-86 - Inscr. Est.: 124.026.135.4
LR: Tronco Distribuidor Rodovia Norte km 01, s/nº - CEP: 54590-000 - Cabo de Santo Agostinho-PE - CNPJ: 97.837.181/0029-48 - Inscr. Est.: 
39.963.284
LP: R. José Antonio Ferreira de Miranda, 1457 - CEP: 58.082-797 - João Pessoa-PB - CNPJ: 97.837.181/0039-10 - Inscr. Est.:161.761.720

Indústria Brasileira
LQ: Rodovia Presidente Dutra, Km. 197 - CEP: 26373-320 - Queimados - RJ CNPJ. 97.837.181/0032-43 - Inscr. Est.: 79.087.041

SELO 
FSC

Certificado de Garantia
Obrigado por ter adquirido um produto Deca Louças.

Este produto é produzido dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a 
experiência e a tradição de mais de 60 anos; É garantido durante 12 meses contados a partir da data de 
aquisição, nele incluso no início da vigência da garantia os 90 dias referentes à garantia legal.

A presente garantia não será aplicada caso não sejam seguidas as orientações inseridas no manual 
de instalação do produto.

• Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, mau uso, manuseio 
inadequado, instalação incorreta e/ou contrária a especificação do produto;

• Limpeza incorreta e ou contrária ao indicado pelo fabricante;
• Desgaste natural pelo uso regular;
• Produtos que tenham sido reparados por profissionais não autorizadas pela rede de Serviço 

Autorizado DECA;
• Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem 

autorização prévia do fabricante;
• A constatação de objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu 

funcionamento. 

Forma de utilização desta garantia

Para o consumidor usufruir da garantia é necessário a apresentação da nota fiscal de compra no ato do 
atendimento.

Ocorrendo eventual necessidade, utilize a rede de Serviço Autorizado DECA, ou contate SAC  pelo telefone 
0800 011 70 73 ou pelo e-mail deca@deca.com.br.

Este Certificado é valido em todo o Território Nacional.

- Para manter inalteradas as características da louça é suficiente uma lavagem regular com água e um detergente neutro e não abrasivo (gel, creme, 
spray) usando uma esponja suave não abrasiva ou pano de microfibra, para evitar a formação de manchas. Não é recomendada a utilização de 
qualquer tipo de detergente abrasivo, detergentes e desinfetantes com base em álcool ou com soluções que predominem fortemente ácidos/básicos 
(por exemplo: detergentes que contenham ácido fluorídrico ou soluções básicas como soda cáustica), solventes nitrosados e acetona. 
Não use palha de aço, sapólio ou produtos químicos.

L1050
Cores metalizadas

-To keep unchanged the characteristics of the lavatory is enough a regular washing with water and a neutral detergent and non-abrasive (gel, cream, 
spray) using a soft, non-abrasive sponge or Microfiber cloth, to prevent the formation of stains. Is not recommended to use any type of abrasive 
detergent, detergent and alcohol-based disinfectants or with solutions that strong acid/basic predominate (for example: detergents containing 
hydrofluoric acid or basic solutions such as caustic soda), solvents nitrosated derivatives and acetone. 
Do not use steel wool, cleansers or chemicals.

- Para mantener sin cambios el lavavajillas cuenta con un lavado regular es suficiente con agua y un detergente neutro, no abrasivo (gel, crema, spray) 
con una esponja o paño de microfibra no abrasivo suave para evitar manchas. el uso de cualquier tipo de detergentes abrasivos, detergentes y 
desinfectantes a base de alcohol o soluciones que predominan fuertemente ácido / básico no se recomienda (por ejemplo, los detergentes que 
contienen ácido fluorhídrico o soluciones básicas tales como sosa cáustica), disolventes nitrosados y acetona. 
No use lana de acero, detergente en polvo o productos químicos.

-Nunca apóie a área esmaltada da louça sobre superfícies abrasivas.
-Se, durante o transporte, manuseio ou instalação, ocorrer algum acidente causando rachaduras ou trincas, a louça deverá ser 
inutilizada.
Limpe a cuba apenas com pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, sapólio ou produtos químicos.

-Never rest the glazed portion of the china over abrasive surfaces
-If, during the transportation, handling, or installation, occurs any accident causing cracks or splits, the china should no longer be 
suitable for used.
Clean with a smooth cloth, water, and neutral soap only. Do not use steel wool, scouring powder, or chemical products.

-Nunca apoyar el área esmaltada del lavatorio sobre superficies abrasivas.
-Si, durante el transporte o instalación ocurrir algún accidente que cause rajaduras, el lavatorio deberá ser inutilizado.
Limpiar con un paño suave, agua y jabón neutro. No usar esponja de acero, abrasivos u otors productos químicos.

     360mm

14,17"

ATENÇÃO / ATTENTION / ATENCIÓN:

MATERIAL: Papel alta alvura 75g/m²
IMPRESSÃO: 1X0 - preto
Folheto fornecido dobrado

PC_DIV_01728
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