Novec™

Fluido de Combate a Incêndio

Garantia Blue SkySM
20 anos de garantia nos sistemas de supressão de incêndio com
fluido Novec™ 1230
Garantia limitada: A 3M garante,
por um período de 20 anos, que o
uso do fluido de combate a incêndio
3M™ Novec™ 1230 (o “Produto”),
que está instalado em um sistema ou
equipamento aprovado de supressão de
incêndio, não será proibido ou restrito
ao uso como agente de proteção
contra incêndio devido ao (a) potencial
de destruição da camada de ozônio
(ODP - ozone depletion potential) ou (b)
potencial de aquecimento global (GWP
- global warming potential) do produto.
A garantia valerá a partir da data da
instalação e estará sujeita aos termos
e condições estabelecidos abaixo,
incluindo o Requisito de registro. Se o
produto não estiver em conformidade
com a garantia acima, a 3M reembolsará
o preço de compra do fluido Novec™
1230, no máximo até US$ 40 por kg;
sendo que, no entanto, essa garantia
não se aplicará se a 3M determinar que
não há agente de combate a incêndio
químico limpo disponível no mercado
com ODP ou GWP mais favorável que
o produto. A medida prevista na frase
acima é exclusiva e a única disponível se
o produto não estiver em conformidade
com a garantia. Esta garantia é fornecida
apenas para o comprador original do
produto ou para o sistema de combate
a incêndio no qual o produto foi
instalado originalmente: esta garantia
não é transferível ou passível de cessão.
SALVO COMO ESTABELECIDO ACIMA,
A 3M NÃO OFERECE NENHUMA
OUTRA GARANTIA, EXPLÍCITA
OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS
NÃO SE LIMITANDO A QUAISQUER
GARANTIAS IMPLÍCITAS DE
COMERCIALIZAÇÃO OU
ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO
FIM OU QUALQUER GARANTIA
IMPLÍCITA.

Divisão de Soluções para Materiais de
Eletrônicos 3M
Via Anhanguera, s/n - Nova Veneza,
Sumaré - SP, 13181-900, Brasil
0800 013 2333
falecoma3m@mmm.com
www.3m.com.br/Novec

*Credenciamento de terceiros, como
CEN 14520, CEA 4009, VDS 2381,
UL 2166 ou outros credenciamentos
de terceiros acordados pela 3M por
escrito, decorrentes de um curso de
negociação, personalização, uso ou
comércio.
Requisito de registro: Esta garantia não
será efetiva a menos que o comprador
original registre o produto diretamente
na 3M Company usando o Formulário
de Registro Oficial no prazo máximo
de 30 dias após o comissionamento do
produto e equipamento de supressão
de incêndio aprovado. O Formulário de
Registro Oficial no. 60-5002-0148-2
está disponível em https://www.3m.
com.br/3M/pt_BR/novec-br/suporte/
garantia-blue-sky/ou por correio. Envie
sua solicitação à 3M através do e-mail
falecoma3m@mmm.com ou do telefone
0800 013 2333.
Requisito de renovação de registro
de 5 anos: Para manter esta garantia
vigente durante todo o período de 20
anos de garantia, o registro deve ser
renovado a cada 5 anos. A renovação
do registro deve ser recebida durante
o período de 60 dias anterior ao 5º, 10º
e 15º aniversários do registro original.
A não renovação da garantia provocará
seu término antes do período original
de 20 anos. Em nenhuma hipótese
a garantia se estenderá além do
período de 20 anos. O Formulário de
Renovação Oficial no. 60-5002-01490 está disponível em https://www.3m.
com.br/3M/pt_BR/novec-br/suporte/
garantia-blue-sky/ou por correio. Envie
sua solicitação à 3M através do e-mail
falecoma3m@mmm.com ou do telefone
0800 013 2333.
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Fazer uma reclamação na garantia:
Qualquer reclamação de acordo com
a presente garantia deve ser feita por
escrito à 3M Company no endereço
abaixo, durante o período de garantia
e no prazo de 30 (trinta) dias após o
comprador original tomar conhecimento
ou que deveria ter conhecimento
dos fatos que deram origem a essa
reclamação. Essa reclamação por escrito
deve fornecer detalhes descrevendo a
base da reclamação. Se uma reclamação
estiver coberta pela presente Garantia, a
3M tomará a medida exclusiva prevista
acima dentro de um prazo razoável.
Se precisar de mais ajuda, ligue para
0800 013 2333.
Limitação de responsabilidade: Exceto
quando proibido por lei, a 3M não
será responsável por qualquer perda
ou dano decorrente do produto, seja
direto, indireto, especial, incidental ou
consequente, independentemente do
princípio de direito declarado, incluindo
garantia, contrato, negligência ou
responsabilidade objetiva.
Aviso: Alguns fabricantes ou
distribuidores de sistemas de supressão
de incêndio podem optar por oferecer,
em seu próprio nome, garantias ou
medidas diferentes ou adicionais, além
da garantia limitada e dos recursos
limitados oferecidos pela 3M. A 3M
não terá nenhuma responsabilidade ou
obrigação com relação a tal garantia.

3M e Novec™ são marcas comerciais da
3M Company. Todas as outras marcas
são propriedade de seus respectivos
proprietários.

