
              Instruções de instalação dos tanques 

-Caso houver qualquer dúvida no que diz respeito a instalação dos
tanques, é indispensável contatar a Amil para suprir qualquer
esclarecimento, pois, se acaso seja constatada a instalação
inadequada do produto, o cliente perderá o direito a garantia.

-A instalação dos tanque somente deverá ser feita por pessoal
experiente e capacitado.

-Os suportes devem estar bem fixados e alinhados ao chassi,
evitando que a vibração do veículo em movimento possa refletir no
tanque, o que pode ocasionar rachaduras ou rompimento da solda.
Também é de extrema importância que os quebra-ondas fiquem
posicionados exatamente sobre os suportes.

-As cintas devem ser fixadas com aperto moderado. O aperto
excessivo acarretará na deformação do tanque, por outro lado, a
cinta solta, implicará na má fixação do tanque aos suportes. 

-As cintas de borracha deverão ser fixadas aos suportes antes do
posicionamento definitivo do tanque, garantindo assim que o tanque
fique totalmente protegido de qualquer atrito diretamente com o
suporte . 

              Termos de garantia dos tanques 

-Não haverá garantia se ficar constatado o uso impróprio ou desgaste
natural do tanque, visto que o produto se aplica exposto a condições
climáticas e ambientais variadas.

-A utilização de produtos corrosivos ou agentes químicos utilizados
para a higienização do veículo, bem como produtos transportados
que entrem em contato com o reservatório, podem acarretar na
oxidação da solda e consequentemente o rompimento da mesma. Se,
após feita a análise, esta condição for confirmada, a garantia do
tanque será cancelada.

-O uso de suportes de fixação dos tanques instalados erroneamente,
tal como desalinhamento (vertical ou horizontal) e desnivelamento
(de acordo com o chassi) ou ainda que não sejam originais ou
fabricados pela Amil, não darão ao cliente o direito de garantia caso
houverem rachaduras ou rompimento da solda.

-O prazo de garantia expirará 12 meses após a data de fabricação,
constante em gravação na parte inferior do tanque.

-A garantia somente acontecerá após o recebimento do produto
defeituoso retornar para a Amil, salvo excessões previamente
comunicadas e acordadas com o nosso setor de garantias. 

-Caso seja necessário, entre em contato com o setor de garantias da
Amil através do fone (54) 3291 9100.


