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A Garantia do seu revestimento é regida pelo presente TERMO DE GARANTIA: 
 
Prezado cliente, parabéns por adquirir o revestimento Cristal Pool Linha Beaches.  
 
O revestimento adquirido é de formulação exclusiva, fabricado seguindo altíssimo padrão de qualidade e foi pensado para 
quem quer exclusividade, sofisticação e elegância. 
 
O revestimento da Linha Beaches tem garantia contra defeito de fabricação, sendo que as condições para o acionamento da 
garantia constam no presente TERMO DE GARANTIA. 
 

1. O Prazo de Garantia, observado o prazo do artigo 618 do Código Civil, é de 5 (cinco) anos, a partir da data de emissão da 

nota fiscal do produto, ou da quitação integral do produto, sendo contada da data que ocorrer primeiro. 

2. O revestimento Linha Beaches, quando aplicado, terá a garantia contratual condicionada a observância integral do 

presente TERMO DE GARANTIA, manual de instalação, boletim técnico e manual do proprietário, sendo recomendada a 

instalação do produto por equipe certificada pela empresa Cristal Pool. 

3. A garantia do revestimento da Linha Beaches está limitada ao revestimento in natura, fabricado e fornecido, sendo que a 

empresa Cristal Pool não realiza e não se responsabiliza pela instalação do revestimento, não tendo, portanto, qualquer 

responsabilidade  

4. O proprietário deve consultar o manual do proprietário, seguindo as determinações lá constantes, para que tenha mantida 

a garantida do revestimento. 

5. O revestimento da Linha Beaches é constituído de matérias primas naturais, sendo comum a variação de tonalidade, 

densidade, oxidação por partículas de ferro oriundas do próprio agregado, cor e aparência, não sendo tais características 

sujeitas ao acionamento da garantia. 

6. A instalação do revestimento da Linha Beaches é feita de maneira artesanal com a finalidade de obtenção da estética 

pretendida, estando, portanto, sujeito a variações de espessura, consumo de material, alinhamento, espelhamento do 

alinhamento do substrato, bem como a variação manual do aplicador, sendo que tais motivos não ensejam o acionamento 

da garantia do revestimento. 

7. A garantia do produto está limitada somente a área afetada, sendo que, em virtude do previsto no item 5 do presente termo, 

variações estéticas poderão ocorrer.  

8. O revestimento tem característica antiderrapante, desde que não haja presença de algas ou limo em sua superfície e que a 

inclinação da estrutura a ser revestida tenha a inclinação de acordo com norma ABNT vigente. 

9. A Cristal Pool não se responsabiliza pela estrutura do local que receberá o revestimento da Linha Beaches, sendo que 

tanto a estrutura, quanto o substrato que receberá o revestimento da Linha Beaches devem estar construídos em respeito 

e de acordo com as normas ABNT vigentes e são de responsabilidade exclusiva do Responsável Técnico pelo 

empreendimento. 

10. Para que seja mantida a garantida do revestimento da Linha Beaches, deverá ser comprovado o tratamento da água da 

piscina periodicamente, com registro, feito por empresa qualificada. 

11. A garantia do revestimento da Linha Beaches é intransferível. 

12. Qualquer defeito no produto deverá ser comunicado IMEDIATAMENTE para a empresa Cristal Pool, que prestará as 

orientações necessárias ao caso. 

 
 

TABELA DE REFERENCIA DOS PRAZOS E GARANTIAS DO ARTIGO 618 DO CODIGO DE CONSTRUÇÃO CIVIL 

 
1 Ano 2 Anos 3 Anos 4 Anos  5 Anos 

REVESTIMENTO 
INTERNO E 

EXTERNO EM 
ARGAMASSA, 

GESSO OU 
ARGAMASSAS 
DECORATIVAS 

(TEXTURAS)  

Perda prematura de 
coloração pela baixa 

qualidade do 
pigmento do material 

utilizado  

Empolamento, 
descascamento, 
esfarelamento, 

deterioração 
(prevista em lei) 

Estanqueidade de 
fachadas (Nosso 

Revestimento não 
gera estanqueidade 
por características 

físicas, portanto não 
cobrimos esta 

garantia.) 

Esfarelamento, 
deterioração. (Prazo 

de garantia estendido 
pela Cristal Pool não 

previsto em lei) 

Má aderência do 
revestimento e dos 

componentes do 
sistema 
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Excludentes de Garantia: 
 
A garantia do revestimento da Linha Beaches é limitada e não será aplicada na ocorrência das excludentes previstas no 
presente instrumento. 
 

1. A aplicação do produto que esteja fora do prazo de validade, não está sujeita a garantia legal e contratual. 
2. A estocagem do revestimento da Linha Beaches deverá ser abrigada da chuva, da umidade e do calor. A estocagem do 

Revestimento in natura, em desacordo com as recomendações da fabricante, constantes na embalagem, inutiliza a garantia do 
revestimento. 

3. O abastecimento com água da piscina revestida com a Linha Beaches deverá respeitar o tempo de cura do material, sendo que 
o abastecimento anterior ao tempo de cura do material invalida a garantia. 

4. A limpeza do revestimento em desacordo com o determinado no manual do proprietário invalida a garantia do revestimento. 
5. Perdas e danos no revestimento da Linha Beaches in natura, antes ou durante a instalação, consolidada ou não, bem como a 

ocorrência de causas externas, tais como chuva, sujeira e qualquer outra não conformidade no local da execução da instalação 
invalidam a garantia do revestimento. 

6. Toda e qualquer reclamação a respeito de discordâncias quanto ao fornecimento do revestimento da Linha Beaches, tais como 
tonalidade e aspecto do produto, deverá ser feito somente ANTES da aplicação do revestimento. Após a instalação, com ou sem 
a consolidação do revestimento, não será possível a troca ou alteração do revestimento da Linha Beaches por conta de eventual 
discordância. 

7. Danos no revestimento causados por mau uso, limpeza inadequada, exposição a produtos químicos, exposição a tinta, exposição 
a cimento, manipulação por terceiros, danos decorrentes de equipamentos, danos no local, bem como a ocorrência de danos 
decorrentes de acabamento posterior à instalação invalidam a garantia do revestimento da Linha Beaches. 

8. A presente garantia não cobre abusos físicos pontuais ou por falta de tratamento/balanceamento químico adequado, aplicação 
de produtos químicos não indicados e outros abusos. 

9. Danos causados por excesso de atrito no material são excludentes da garantia do revestimento da Linha Beaches. 
10. A não observância do manual do proprietário invalida a garantia do revestimento da Linha Beaches. 
11. A presente garantia não cobre danos decorrentes do desgaste natural do revestimento. 
12. Fissuras, rachaduras ou colapsos causados no substrato ou por danos estruturais, bem como vícios ocultos, não estão cobertos 

pela garantia do revestimento da Linha Beaches. 
13. Manchas causadas pela exposição a produtos químicos ou calcificações (eflorescência), que são consideradas mau uso e falhas 

de tratamento, não estão cobertas pela garantia do revestimento da Linha Beaches. 
14. Danos ou falhas estéticas, decorrentes de erros de aplicação do revestimento, não estão cobertos pela garantia do revestimento 

da Linha Beaches. 
15. Danos resultantes de transporte inadequado de terceiros, quedas, maus tratos, mau uso e outros motivos fora de nosso controle. 

 

A Cristal Pool para aplicação do previsto no artigo 618 do Código Civil, em hipótese de acionamento da garantia, reserva o direito de 
submeter o objeto da garantia a análise através de laudos técnicos, ensaios e/ou demais documentos capazes de comprovar a natureza e 
extensão do vício e que justifiquem, ou não, a aplicação da garantia, sendo que a garantia será aplicada se atendi o disposto no presente 
termo de garantia, ressalvadas as excludentes de responsabilidade do construtor/proprietário. 
 
Além do disposto acima, o mau uso, a falta de manutenção adequada, atos de terceiros, vícios ocultos, caso fortuito ou força maior são 
excludentes da garantia do revestimento da Linha Beaches. 
 
 

Acionamento da Garantia: 
 
Para efetuar o acionamento da garantia é necessário o envio dos seguintes itens 
 

1. Nota fiscal do material adquirido. 

2. Documento comprobatório da data de execução do material. (Por verificação de execução dentro da validade) 

3. No caso de acionamento de garantia do material submerso, documento comprobatório da data de abastecimento da água. (para 

verificar se o abastecimento ocorreu dentro do prazo estabelecido) 

4. Registro de manutenção 

 

 
A Cristal Pool apenas se responsabiliza por defeitos de fabricação, constatados dentro do prazo de validade e antes da aplicação, com ou 
sem a consolidação, do revestimento da Linha Beaches, pelo cliente. 
 
 
 
Qualquer dúvida quanto ao presente Termo de Garantia, entre em contato. 

   


