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AVISO LEGAL
NOTICE
LÉGALE

O aviso e, em particular, as recomendações relativas à aplicação e
La notice, et en particulier les recommandations relatives à l’applicautilização finais dos produtos, são fornecidos de boafé e baseiamse
tion et à l’utilisation finales des produits, sont fournies en toute bonne
no conhecimento e experiência que a BEAL adquiriu até hoje sobre
foi et se fondent sur la connaissance et l’expérience que la Société
estes produtos, quando estes são devidamente armazenados, manuBEAL a acquises à ce jour de ses produits lorsqu’ils sont convenableseados e aplicados em condições normais. Na prática, são tantas as
ment stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales.
diferenças entre materiais, substratos e condições específicas no loEn pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions
cal que estas informações ou recomendações escritas ou conselhos
spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recomnão implicam qualquer garantia de qualidade comercial, para além da
mandation écrite ou conseil donné n’impliquent aucune garantie de
garantia legal de defeitos não visíveis. A nossa responsabilidade não
qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices capoderá ser de forma alguma invocada na hipótese de uma aplicação
chés. Notre responsabilité ne saurait d’aucune manière être engagée
não conforme com as nossas indicações. Todos os dados e informadans l’hypothèse d’une application non conforme à nos renseigneções relativos à adequação e aplicação não dispensam que o cliente
ments. Toutes les données et informations relatives à l’adéquation et
efetue as suas próprias verificações e ensaios. Todas as encomendas
à l’application ne dispensent pas le client de la nécessité d’effectuer
são aceites sob reserva das nossas Condições gerais de venda em
ses propres vérifications et essais. Toutes les commandes sont accepvigor. Os utilizadores devem imperativamente consultar a versão mais
tées sous réserve de nos Conditions générales de Vente en vigueur.
recente das instruções correspondentes ao produto visado, que serão
Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus
entregues sob pedido.
récente de la notice correspondant au produit concerné, qui leur sera
remise sur demande.
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