
ResinDek® Garantia de 10 anos
A Cornerstone Specialty Wood Products,

LLC (CSWP) pela presente garante que

todos os seus painéis estão livres de defeitos,

e são estruturalmente sólidos e capazes de

suportar, de forma segura, as cargas especifi-

cadas. A seu critério a CSWP substituirá ou

realizará, desde que seja razoável, o conserto

de todos os Paineis ResinDek® determinados

como defeituosos por um período de dez

(10) anos depois da data do envio à obra.

Os critérios de aplicação da garantia
são os seguintes:
1. Todos os paineis devem ser instalados de

acordo com as instruções de instalação

da ResinDek®.

2. Todos os paineis devem ser descarrega-

dos, protegidos e armazenados antes de

sua instalação. Deve-se tomar cuidado

para proteger os paineis da umidade

excessiva antes, durante e depois da insta-

lação.

3. Os ResinDek® LD, SD, MD, HD e

ResinDek® MAX devem ser instalados

somente com sistemas de fixação aprova-

dos pela CSWP com relação a bitola e o

tipo de estrado metálico, e com relação à

carga aprovada pela CSWP.

4. A configuração de espaços entre suportes 
para a instalação de ResinDek® Xspan® 

e ResinDek® Xspan® FR deve ser aprova-

da pela CSWP. Esses suportes devem ser 
projetados para suportar as condições de 
carga sobre o piso. A CSWP também 
tem que aprovar o número, a dis-

tribuição, configuração e o tipo dos ele-

mentos de fixação.

5. A carga (variável e constante) com 
paleteira hidráulica sobre o ResinDek® 
não deve ser maior, dependendo do tipo 
de painel, do que:

� ResinDek® LD: 907 kg (2,300 lb.)

� ResinDek® SD: 1134 kg (2,500 lb.)

� ResinDek® MD: 1588 kg (3,500 lb.)

� ResinDek® HD: 2041 kg (4,500 lb.) 

� ResinDek® MAX: 3629 kg (8.000 lb.)

ResinDek® Xspan®: As cargas recomen-

dadas pela CSWP nas especificações

Xspan® não devem ser ultrapassadas.

6. As cargas permitidas se baseiam em testes

realizados pela CSWP para uma sepa-

ração entre suportes de 914 mm. Nos

ResinDek® LD, SD, MD, HD, e

ResinDek® MAX. Espaços maiores

podem reduzir a capacidade da carga.

Para as capacidades de ResinDek®

Xspan® e ResinDek® Xspan® FR para

cargas pontuais permitidas, cargas uni-

formemente distribuídas e cargas exerci-

das por paleteiras hidráulicas com carga

variável e carga constante, consulte a

especificação de ResinDek® Xspan®.

7. No caso qualquer um de nossos produtos

apresentar algum problema, a CSWP

deve ser notificada. É necessário consid-

erar um mínimo de duas semanas para

oferecer uma solução para o problema

apresentado e/ou realizar uma visita ao

local antes que que este seja consertado

por terceiros.

8. Não se aplicará nenhuma cobertura em

caso de fenômenos naturais, exposição

ao clima, impacto ou cargas concen-

tradas ou pontuais fora do especificado.

9. Esta garantia será considerada inválida

em caso de exposição prolongada à umi-

dade causada por líquidos sobre os

paineis de ResinDek®.

10. No haverá nenhuma cobertura na garan-

tia por atos de negligência do instalador,

do cliente ou do usuário final.

11. Esta garantia existe entre a CSWP e seu

cliente. A garantia será passada para o

usuário final durante toda a duração

desta garantia.
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