
- Após a instalação, o box só poderá ser usado depois 
de 24 horas, período este necessário para a secagem 
do produto aplicado para vedação.
- Faça manutenção preventiva a cada 12 meses,  
conforme norma NBR 14027.
- No perfil superior de todos os boxes Blindex® está 
colocada a etiqueta de recomendações de uso. 
- Não retire essa etiqueta e consulte-a sempre que 
 for necessário.

- Não use produtos abrasivos como lixa, palha de aço ou ácidos na limpeza de seu box. 
- Não use facas ou objetos pontiagudos para retirar as etiquetas coladas no vidro.
- Use somente água, sabão, detergente neutro ou produtos específicos para limpeza de vidro.
- A permanência de gotas de água após o banho pode, eventualmente, provocar manchas de água, 
portanto, remova-as mantendo o box sempre limpo e seco.
- Não deixe crianças desacompanhadas utilizarem o box.
- Em caso de mau funcionamento, suspenda o uso e entre em contato com uma Revenda Blindex® 
ou com o SAC Blindex®.
- As Revendas Blindex® podem ser encontradas no site www.blindex.com.br ou pelo  
telefone 0800 013 1234.
- Procure sempre uma Revenda Blindex®.

- Vidros de segurança temperados.
- Perfis estruturais de alumínio (kit) nos boxes Classic, Open, Dualdoor e Aluminium.
- Perfis em inox ou alumínio nos kits box roldanas aparentes em inox.
- Película de segurança em todas as peças identificadas com o selo Blindex + Segurança.  
A exclusiva película mantém os fragmentos de vidro unidos e seguros em caso de quebra.

O vidro de segurança temperado é dotado de tensões internas adequadas que lhe conferem maior 
resistência mecânica, cerca de quatro vezes superior à do vidro comum de mesma espessura. 
O vidro temperado fragmenta-se em pequenos pedaços menos cortantes que os dos vidros comuns.

- Falta de manutenção preventiva.
- Impactos violentos na abertura ou fechamento da(s) porta(s) do box.
- Impactos com materiais rígidos como: metal, mármore, azulejos, granito etc.
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LEIA COM ATENÇÃO
O produto original Blindex® possui a marca gravada em todas 
as peças de vidro.
. LIMPEZA: para evitar manchas, mantenha sempre seu box limpo.  
  Use apenas sabão, água ou produtos específicos para limpeza de vidro.
. SEGURANÇA: realize a revisão preventiva a cada 12 meses.
. DÚVIDAS: atendimento ao consumidor 0800 013 1234.  
Sugerimos não remover esta etiqueta www.blindex.com.br.

Vidro de segurança temperado (14698)

O vidro de segurança temperado pode se quebrar com o manuseio inadequado  
do box, em situações de:

O produto box é composto por:

Instruções conforme norma NBR 14207.



Se o box Blindex® apresentar qualquer irregularidade, seu uso deve ser  
interrompido imediatamente e a peça deve ser submetida à manutenção,  
efetuada por uma Revenda Blindex®:

1 – Porta abrindo ou fechando com dificuldade.
2 – Guia de porta quebrada ou com flexibilidade excessiva.
3 – Batedores inferior ou superior quebrados e/ou soltos.
4 – Contato do puxador da porta com outro vidro.
5 – Comportamento atípico da dobradiça (box open).
6 – Problemas com a trava de segurança ou ausência desta peça.
7 – Excesso de balanço no conjunto box etc.

Mesmo que seu box não apresente nenhuma irregularidade, faça 
manutenção preventiva a cada 12 meses. Informações conforme norma NBR 14207.

ALUMÍNIO
Tec Vidro Ind. Com. Serv. Téc. Ltda. CNPJ:52.764.354./0001-06.
Alclean Extrusão de Metais Ltda. – EPP. CNPJ: 00.131.991./0001-41.
INOX
Di Vero Ltda. ME. CNPJ: 03.225.156/0001-69 

Sob licença de Pilkington Brasil Ltda.

1 –  Loja dos Espelhos Ltda.
CNPJ: 05.862.199/000-80
2 – Saint Germain Cristais de Seg. Ltda.
CNPJ: 31.530.074/000-63
2I – Vidraçaria Guaporé Ltda. – Sinop
CNPJ: 03.835.188/0001-58
3 – Distrividros Ind. e Com. de Vidros Ltda.
CNPJ: 08.018.225/0001-87
4 – Vidraçaria Pestana Ltda.
CNPJ: 17.407.214/0001-80
5 – Vidraçaria Guaporé Ltda. – Cuiabá
CNPJ: 03.835.188/0001-86
5I -  Vidraçaria Guaporé Ltda. – Porto Velho
CNPJ: 07.328.256/0001-71
6 – VPM Vidros Planos e Móveis Ltda.
CNPJ: 24.840.969/0003-09
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7 – LM Vidros e Cristais Ltda.
CNPJ: 33.178.088/0001-95
8 – Divinal Distribuidora de Vidros
CNPJ: 60.500.915/0005-11
9 – Vidrobox Vidros Gerais Ltda.
CNPJ: 87.036.513/0001-30
10 – Casas Bandeirantes Ltda.
CNPJ: 08.747.503/0005-60
11 – JKCM de Jesus EPP
CNPJ: 06.090.764/0001-00
12 – Cristal Sete Vidros Temperados Ltda.
CNPJ: 03.196.363/0001-32
12I – Temperbrás Ind. e Com. de Vidros Ltda.
CNPJ: 10.660.705/0001-99

Kit fabricado por:

Vidro fabricado por:

Fabricantes (franqueados Blindex®)

Veja em seu box a gravação do selo e da marca Blindex® 
para identificação da franquia fabricante do vidro.
Cada franquia é representada por um traço  
conforme legendas abaixo:


