
CERTIFICADO DE GARANTIA

A ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO, nos termos desta garantia, se compromete a 

consertar e/ou substituir quaisquer peças que comprovadamente apresentem defeito de 

fabricação, por um prazo máximo de 5 (cinco) anos contados a partir da data da compra, 

incluída a garantia legal, cuja comprovação será feita mediante apresentação da Nota Fiscal 

de aquisição do produto. Os termos desta garantia são aplicáveis aos produtos utilizados 

corretamente, de acordo com as Instruções de uso que acompanham o produto. A presente 

não será aplicada nas seguintes situações:

• Defeitos e/ou quebras por uso inadequado, esforços indevidos, instalação incorreta em 

desacordo com as instruções de uso, erros de especificação ou qualquer tipo de uso 

diferente daquele proposto para o produto.

• Defeitos e/ou quebras relacionados à condições inadequadas do local de instalação, como 

paredes pouco resistentes e ambientes externos (vide instruções de uso).

• Defeitos e/ou quebras decorrentes de adaptações e/ou modificações efetuadas no produto, 

bem como aqueles resultantes de aplicação de peças não originais e inadequadas.

• Desgaste e manchas no acabamento, partes e/ou peças, ocorrido por uso intenso ou 

exposição a condições adversas.

• Manchas, ataques, oxidação ou corrosão devido à manutenção com produtos 

incompatíveis com o material de fabricação ou falta de limpeza (vide instruções de uso).

* Obs.: Produto destinado exclusivamente ao Uso Interno. A barra de apoio em PVC Astra, 

modelo BP36/8, foi ensaiada por laboratório credenciado pelo Inmetro, conforme relatório 

de ensaio nº MEC-000.238/16. Este ensaio atende ao requisito 7.6.1 da ABNT NBR 

9050:2015. A Astra S/A Ind. e Com. garante a equivalência de desempenho para as barras 

dos modelos BP36/3, BP36/4, BP36/5 e BP36/6. Devido às condições adversas, as 

mesmas podem sofrer perda de resistência ao longo do tempo e/ou sofrer alteração da cor 

devido à exposição aos raios ultravioletas.

Barra de apoio de PVC


