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Garantia Loose Lay
Os pisos mFLOR são adequados para uso doméstico e comercial.

Durante o perfodo de garantia abaixo indicado, a mFLOR garante 
que os seus produtos estarao livres de defeitos que são um 
resultado directo de falhas de materiais ou fabricação, com a 
excepgao de pequenos desvios de cor que não podem ser evitados 
tecnicamente e de defeitos que não reduzem substancialmente o 
valor útil.

Se, durante o período de garantia (ver descrição geral abaixo) e 
assumindo o uso definido, o detectado é desgaste pavimento 
excepcional resultante de um defeito de material ou produção, 
a mFLOR irá reparar ou substituir a seção onde o desgaste 
excepcional ocorreu, gratuitamente. Dependendo da qualidade e/
ou aplicação, um valor percentual do preço original do material para 
cada ano ou parte dele decorrido após a entrega ficará por conta 
do cliente. A mFLOR reserva-se o direito a reservas relativamente a 
pequenos desvios de cor na peça reparada ou substituída.

Período de garantia
A garantia é válida pelo período abaixo, a partir da fatura ao primeiro 
proprietário, e é válida apenas em relação ao primeiro proprietário 
do piso.

Reclamações relacionadas ao encolhimento são consideradas 
apenas se o encolhimento estiver fora dos padrões estabelecidos na 
ISO 23999 e ISO 10582:2017.

A garantia acima mencionada está sujeita às seguintes condições:
1. Esta garantia só é concedida se o piso estiver instalado 

profissionalmente de acordo com as instruções de instalação do 
mFLOR.

2. A regularidade da betonilha/base cumpre as condições 
prescritas.

3. Escolha correta do revestimento do piso com base nas 
condições de uso. A garantia é anulada se o dano for resultado 
de desgaste normal ou manuseio incorreto que se refira, 
entre outras coisas, a: uso descuidado ou incorreto do piso, 
manutenção inadequada ou incorreta, dano, modificação ou 
reparação do objeto por terceiros sem o consentimento prévio 
da mFLOR.

4. Colocação do revestimento do piso em subpavimento adequado 
para o mesmo; colagem total com uma cola resistente a cadeiras 
de rodas adequada por recomendação de e montada de acordo 
com as instruções de montagem do fornecedor da cola. Sem 
colagem usando colas rolantes ou de fixação.

5. Manutenção especializada e limpeza do revestimento do piso de 
acordo com as instruções de manutenção da mFLOR.

6. Use apenas cadeiras giratórias com rodas de pelo menos 50 mm 
de diâmetro e 20 mm de largura do piso, feitas de plástico macio 
sem costura, de acordo com DIN 68131 e/ou EN 425.

7. A mFLOR está autorizada a inspecionar o piso plano e seu estado 
de conservação e limpeza durante o horário de expediente.

8. A mFLOR não se responsabiliza por danos ao revestimento do 
piso resultantes de queima, estiramento ou escaldadura ou 
contato com agentes químicos como produtos de limpeza não 
prescritos nas instruções de manutenção.

9. Qualquer direito de reclamação contra a mFLOR expira um ano 
após a descoberta do dano ou defeito, a menos que um processo 
legal tenha sido iniciado contra a mFLOR dentro desse período.

10.  A garantia estende-se apenas à reparação ou substituição do 
pavimento. Qualquer responsabilidade adicional é excluída 
desde que não entre em conflito com a lei orientadora. A mFLOR 
não é, portanto, responsável de forma alguma por qualquer dano 
consequente, como interrupção de negócios, custos de remoção, 
perda de lucro, etc.

Quaisquer disputas devem ser submetidas a um perito registrado ou 
a um juiz autorizado.

Tapetes de chão
Para proteger seu piso mFLOR, recomendamos o uso de um piso ou 
tapete de entrada de boa qualidade para evitar a entrada de sujeira 
e umidade. Para isso, selecione um tapete sem o benzoato de octil 
amaciante. Este amaciante pode resultar na formação de bolhas e/
ou delaminação da camada superior do seu andar. Por razões de 
segurança, recomendamos que você não coloque tapetes soltos no 
chão, mas crie um recesso no chão.

Prevenir a descoloração
Todos os tipos de revestimento de piso, seja madeira, vinil ou 
carpete, descolorem sob a influência da luz solar. Isso é causado 
pelos raios UV na luz solar. Os guarda-sóis eficazes são uma forma 
importante de prevenir a descoloração do pavimento.

Categoria de 
Produto
mFLOR 50-07

Espessura da 
camada de desgaste
0,7 mm

Uso 
doméstico
20 anos

Uso
comercial
10 anos


