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Somente para  Rodapés, Alizares, Guarnições, 
Forros e complementos de Forros.
O melhor produto para acabamento em sua obra, 
sinônimo de grande qualidade, tecnologia e 
resistência.
Todos os produtos Revest são fabricados no Brasil 
e contribuem para o melhor rendimento econômico 
do país, gerando emprego e renda. Todos os 
produtos Revest são industrializados em nossa 
planta produtiva localizada em Braço do Norte, 
Santa Catarina, Brasil.
A industrialização se faz de modo a utilizar os mais 
avançados processos e equipamentos, resultando 
em um produto harmônico, prático, resistente e 
padronizado podendo ser encontrado no mesmo 
padrão em diferentes mercados em todo país.
Recomendamos que seja seguido todas as 
recomendações e cuidados do manual de 
instalação visando manter a estanqueidade e 
garantia original dos produtos.
A Revest oferece linhas exclusivas para mercados 
distintos, atendendo as necessidades mais 
exigentes.

Linha Resistent Revest: Uso exclusivo residencial 
ou comercial unicamente em locais secos e longe 
de umidade. Uso residencial Garantia 02 anos. 
Uso comercial Garantia 01 ano.

Linha Lacca Design® Revest: Uso exclusivo 
residencial ou comercial unicamente em locais 
secos ou com pouca umidade. Uso residencial 
Garantia 02 anos. Uso comercial Garantia 01 ano.

Linha Água Blindage® Revest: Uso exclusivo 
residencial ou comercial unicamente em locais 
secos ou com pouca umidade. Uso residencial 
Garantia 05 anos. Uso comercial Garantia 02 
anos.

A garantia Revest refere-se exclusivamente a 
defeitos de fabricação. Para que 
seja válida, é obrigatório que na instalação sejam 
utilizadas todos os acessórios Revest. 
O não cumprimento desta recomendação poderá 
causar a exclusão da garantia. 

GARANTIA

Parabéns! 
Você acaba de adquirir um produto Revest. 

EXCLUSÕES:

A Garantia Revest não contempla danos causados 
por: aplicação em desacordo com o manual de 
instalação e ficha técnica. Utilização em ambientes 
que não sejam apropriados, de acordo com a ficha 
técnica. Instalação incorreta ou por pessoal 
desqualificado, onde caiba responsabilidade 
exclusiva ao instalador de acordo com o manual de 
instalação. Quedas de objetos que danifiquem os 
produtos. Batidas bruscas. Manutenção contraria as 
instruções de limpeza, inclusive com utilização de 
água em excesso ou de agentes agressivos como 
esponjas abrasivas, ácidos, etc. Cortes ou riscos 
decorrentes na instalação, em acidentes domésticos 
ou não acidentes. Modificação física ou química do 
produto em desacordo com as orientações do 
fabricante Revest. Casos oriundos de agentes 
externos ou de forças da natureza, como inundações, 
ataque de insetos (inclusive cupim), alagamentos, 
fogo e todos os demais fenômenos da natureza que 
possam prejudicar a estanqueidade dos produtos. 
Instalação em áreas com contato direto do sol ou da 
chuva, sem cobertura, áreas com acumulo de sujeiras 
ou com umidade excessiva (bolor nas paredes). A não 
utilização da cola ou da bucha Revest. Insuficiência ou 
falta de impermeabilização das paredes, pisos e 
demais áreas que entram em contato direto com os 
produtos.
ATENÇÃO: O consumidor deve guardar a nota fiscal 
de compra dos produtos, pois só assim será 
comprovado o tempo de instalação dos produtos.
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