A responsabilidade pelos danos causados e as suas
consequências, recaem sobre as pessoas singulares ou
coletivas que alteraram ou modificaram o sistema certificado,
substituindo os produtos por outros que não são aqueles
especificados pelo fabricante e ensaiados, e assim os
venderam ou instalaram sabendo das modificações feitas.
Nesse caso, KNAUF GMBH não vai assumir qualquer
responsabilidade, sob quaisquer circunstâncias, pelas
atividades desses terceiros, distribuidores, instaladores, fornecedores, contratados ou outros operadores do mercado

SABIAS QUE….?
No caso de não instalar os produtos ensaiados
no sistema certificado pelo fabricante, se
acontecer um acidente, incêndio afetando o material
fornecido, bem como o incumprimento do desempenho
do sistema certificado pelo fabricante, este será
completamente isento de qualquer responsabilidade
civil ou criminal.

Não corra riscos!
INSTALE O SISTEMA COMPLETO

KNAUF GMBH desenha e ensaia os seus sistemas tendo
em conta a parte funcional e arquitetónica do projeto; para
que a estrutura seja totalmente integrada e segura, e o
instalador totalmente protegido, garantindo sempre todos os
desempenhos.

SISTEMA KNAUF
100% GARANTIDO

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
· O presente decreto-lei procede à transposição para o direito interno
da Diretiva n.º 1999/44/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 25 de Maio, relativa a certos aspetos da venda de bens de consumo e das
garantias a ela relativas, com vista a assegurar a proteção dos interesses dos consumidores.
DL n.º 67/2003, de 08/04, alterado pelo DL n.º 84/2008, de 21/05.
· Transpõe para a ordem jurídica interna a diretiva n.º 1999/34/CE, do parlamento europeu e do
conse-lho, de 10 de maio, em matéria de responsabilidade decorrente de produtos defeituosos.
· DL n.º 131/2001, de 24/04 que alterou o DL n.º 383/89, de 06/11.
· Outras leis complementares:
DL n.º 47344/66, de 25 de Novembro,CÓDIGO CIVIL
DL de 28 de junho de 1888, CÓDIGO COMERCIAL

INSTALA SISTEMAS 100% ENSAIADOS
KNAUF, GARANTE QUALIDADE

Perfilaria Premium Knauf
Knauf desenha, ensaia e garante sistemas

O PERFIL FAZ PARTE DO SISTEMA | GARANTIA KNAUF
DISTRIBUIDOR OFICIAL

Código 03000355

08/2018

Responsabilidade e garantia

SEGURANÇA
NA CONSTRUÇÃO

Perfilaria metálica

SEGURANÇA KNAUF

(

SISTEMAS KNAUF

PERFIS KNAUF

PORQUÊ INSTALAR UM SISTEMA CONSTRUTIVO COMPLETO?

A CHAVE É O PERFIL; COMO PARTE DO SISTEMA

Todo o sistema construtivo de placa de gesso
laminado deve cumprir com os regulamentos e
ser capaz de oferecer com garantia determinadas
prestações, que irão variar em função das exigências
de cada projeto.

A perfilaria metálica tem um papel fundamental e
decisivo: garante o desempenho do sistema construtivo
em seco.

Basicamente, a qualidade dos sistemas construtivos
será determinada pela qualidade de cada um dos
seus componentes: Placa, perfil, cinta, pasta de juntas
e parafusos.
Lembre-se desta fórmula:
n
Sistemas
Productos
=
Garantidos
Knauf i
i=m

∑

Somente um sistema completo certificado e
comprovado pelo mesmo fabricante garantirá
sua qualidade, desempenho e, o que é mais
importante, terá a garantia do próprio fabricante.
As aparências iludem, exija o ensaio!

Em combinação com os outros componentes do
sistema, devido à sua geometria e desenho, os perfis
influenciam diretamente o desempenho do sistema
completo: isolamento térmico, acústico,
resistência mecânica, proteção ao fogo e à
corrosão.
Parâmetros

*

Geometria
Desenvolvimento
Galvanização
Espessura

Desempenhos
Inercia
Resistência ao fogo
Corrosão
Térmica
Acústica
Altura

*

)

A chave para o sucesso
dos perfis Knauf é desenhálos de acordo com a norma e
encontrar o equilíbrio perfeito
de todos os parâmetros para
garantir o desempenho do
sistema Knauf.

