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Ao adquirir um produto Cifial tem a garantia de que este é 

consequência de um apurado processo de fabrico, do qual 

resulta um produto de elevada qualidade. 

Os produtos Cifial dão-lhe a satisfação de manterem o seu 

aspeto inicial durante muitos anos, desde que os cuide 

adequadamente. Para isso é necessário que sejam seguidas 

algumas recomendações. 

Superfícies cromadas ou niqueladas

Os revestimentos eletrolíticos são executados na CIFIAL em 

instalações automáticas modernas, suportadas por estações 

de tratamento de efluentes e beneficiando de uma experiência 

de mais de 40 anos. 

O processo de eletrodeposição galvânica confere ao substrato 

uma maior resistência à corrosão, através da deposição de 

espessuras de níquel e crómio superiores a, respetivamente, 

7,5 mícron e 0,25 mícron para os acabamentos cromados. 

Previamente à operação de recobrimento, é fundamental para 

a qualidade final do produto, efetuar uma correta preparação 

das superfícies a recobrir. Na CIFIAL, esta preparação é feita 

através de robots de lixar e máquinas CNC de polir. Sempre 

que necessário, um toque manual dá a personalização final que 

caracteriza os produtos CIFIAL.

Superfícies plásticas, lacadas e rústicas

Estes revestimentos são sensíveis devido à sua natureza. 

Os revestimentos lacados apresentam uma camada de laca a 

pó ou tinta com espessuras superiores a 40 mícrons. Os reves-

timentos rústicos, ou vivos apresentam uma superfície metáli-

ca envelhecida que se altera ao longo da vida e de acordo com 

o uso, adquirindo carácter único.

Superfícies PVD

A CIFIAL desenvolveu uma tecnologia de revestimento, que 

assenta na mais avançada tecnologia de PVD (Physical Vapor 

Deposition), na qual a CIFIAL foi pioneira. 

O PVD melhora de forma signi�cativa as características de 

dureza e resistência à abrasão da superfície. Comparativamen-

te a um processo de revestimento eletrolítico tradicional sem 

PVD, este revestimento aumenta substancialmente a resistên-

cia à corrosão (Corrodkote, Nevoeiro Salino Acético e Cass 

Test). As excelentes características deste revestimento resul-

tam numa elevada resistência à deterioração pelos agentes 

químicos domésticos; numa grande resistência à corrosão por 

agentes atmosféricos e na elevada dureza, que lhe confere 

uma maior resistência ao desgaste. O PVD é uma tecnologia 

amiga do ambiente, não gerando qualquer tipo de e�uentes.

Este revestimento apresenta uma elevada resistência aos 

riscos, permitindo manter o seu aspeto inalterado, e desta 

forma ir ao encontro das mais elevadas expectativas dos 

consumidores e às aplicações mais exigentes.

Manutenção

Para todos os tipos de acabamento recomendamos que a 

limpeza seja feita apenas com água e sabão, ou detergentes 

neutros. Nunca utilizar produtos que contenham ácido clorídri-

co, branqueadores, removedores de tinta e de cimento, produ-

tos que contenham álcool, éter, acetona ou outros solventes, 

ou quaisquer outros produtos inapropriados, incluindo dentífri-

cos. 

Evitar o uso de esponjas abrasivas ou esfregões. 

Para secar o produto apenas deve utilizar flanelas, panos 

macios ou papéis de limpeza absorventes. 

Nas superfícies metálicas satinadas, a aplicação de um pouco 

de vaselina ou cera ajudará a manter o brilho.

NOTA: à exceção do acabamento 625, todos os acaba-
mentos indicados nas tabelas abaixo são produzidos sob 
consulta, a fim de determinar a viabilidade de execução, 
preço e prazo de entrega.        

REVESTIMENTOS | Características e manutenção          

Revestimentos PVD          

Polido

X10

X17

721

X30

X40

Latão

Ouro

Níquel

Cobre

Antracite

Escovado

X11

X16

X20

X31

X41

Tratamento de superfícieTonalidade

*Nos acabamentos rústicos verificar-se-á um desgaste natural, por uso e por 
efeito das condições ambientais, que deve ser considerado normal.             

Revestimentos Orgânicos

Mate

-

-

-

612

614

615

Latão

Bronze

Níquel

Branco

Preto

Castanho

Envelhecido

601*

-

-

-

-

-

SuperfícieTonalidade

Rústico

-

618*

619*

-

-

-

Martelado

-

616*

617*

-

-

-

Revestimentos Base

Polido

625Cromado

Escovado

626 (fosco) 

Tratamento de superfícieTonalidade



1. PRAZOS DE GARANTIA
A CIFIAL disponibiliza aos consumidores finais garantias que vão até aos 10 anos, 
dependendo do tipo de produto e do seu acabamento, conforme informação abaixo.

* Móveis, Estruturas, Componentes, Mecanismos, Acessórios, Barras de Duche, Colunas de Duche, 
Chuveiros, Bichas de Chuveiro, Flexíveis, Peças de Substituição e Componentes de desgaste, bem 
como outros produtos não mencionados e não pertencentes a Torneiras ou Cerâmica.

Da garantia de todos os produtos, excluem-se as seguintes situações:

    • Danos sofridos, má utilização ou instalação inadequada; 

    • Substituição de peças de desgaste, fora do prazo legal de garantia, tais como: 
vedantes, membranas, cartuchos, cartuchos temporizados, inversores, componentes 
eletrónicos, flexíveis, etc.;

    • Os produtos instalados para uso público ficam condicionados à garantia legal;

- Danos causados na superfície por limpeza inadequada ou derrame de produtos 
químicos;

    • Exposição prolongada a detergentes ou produtos químicos agressivos;

    • Produtos reparados ou intervencionados por pessoal não qualificado;

    • Aplicação de peças não originais;

    • Produtos instalados onde a água não é potável, ou que contenha impurezas ou 
substâncias químicas que possam causar danos ao produto;

    • Danos causados pelo gelo.

2. ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS
A CIFIAL presta o Serviço de Assistência Técnica gratuito apenas nas situações de 
“defeito de fabrico”.

A confirmação do defeito de fabrico deve ser feita por técnicos da CIFIAL, nas 
nossas instalações (Departamento de Qualidade), ou pela verificação no local 
quando o tipo e dimensão do problema o justifique.

Após a análise da ocorrência, sempre que não se confirme a responsabilidade da 
CIFIAL o serviço será debitado.

Note-se que uma parte significativa das ocorrências para as quais é solicitada a 
intervenção da CIFIAL pode ser solucionada com operações simples de limpeza, 
manutenção e regulação (instruções que acompanham o produto), nomeadamente 
remoção de areias das válvulas e dos emulsores, etc.

2.1) VALORES A COBRAR
Deslocação: €0,50/ km, a contar a partir da localização do revendedor Cifial;

Mão-de-obra: € 30,00/ hora, mínimo a cobrar 1 hora;

Preço dos componentes: a debitar de acordo com o preço de tabela. Caso haja 
necessidade de uma 2ª localização do técnico por falta de componentes, a mesma 
não será cobrada. O valor a cobrar pela deslocação terá em conta o percurso de ida 
e de regresso. 

1. CIFIAL IC
A CIFIAL - Indústria Cerâmica, S.A. é certificada pela norma NP EN ISO 9001:2015.

2. CIFIAL, S.A.
A CIFIAL, S.A. é certificada pela norma NP EN ISO 9001. A certificação da empresa 
sob a ISO 9001 oferece uma garantia do seu compromisso com a qualidade, desde 
a forma em que opera, até aos padrões de serviço ao cliente e aos produtos que 
entrega.

3. CERTIFICAÇÃO PRODUTOS SANITÁRIOS CERÂMICOS
Os produtos sanitários Cifial obedecem aos requisitos legais em vigor da diretiva da 
união europeia.

1. OBJECTO
Todas as vendas efetuadas pela CIFIAL S.A., (NIF nº 504544918) e CIFIAL IC, 
(NIF nº 502702451) presumem-se feitas em harmonia com as presentes 
condições gerais de venda.

A CIFIAL reserva o direito de, sem aviso prévio, modificar ou alterar produtos e 
valores apresentados nos seus catálogos e tabelas de preços. Todos os trabalhos 
não contemplados nesta tabela serão executados mediante orçamento prévio.

2. PREÇOS
Os preços serão os constantes nas nossas “Tabelas de Preços de Fabricante”. Os 
mesmos são “ex-works” ou seja, mercadorias colocadas nas nossas instalações, 
salvo quando haja referência expressa em contrário e serão sempre os vigentes à 
data dos fornecimentos.

Aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor à data da fatura.

3. PRAZOS
Os prazos de entrega indicados pela CIFIAL contam-se sempre a partir da data da 
aceitação da encomenda e têm natureza previsional. O Comprador não poderá em 
caso algum exigir qualquer indemnização ou recuperar a mercadoria por atraso, na 
sua entrega ou incumprimento do prazo, podendo a CIFIAL proceder a entregas 
parciais e executar as respetivas faturações.

4. RECLAMAÇÕES
As reclamações devem ser apresentadas no prazo de 10 dias úteis imediatos ao 
fornecimento;

Se a reclamação tiver fundamento, a CIFIAL só será responsável pela reparação 
ou, em último caso, pela reposição por troca, de igual produto.

5. DEVOLUÇÕES
- Todas as Devoluções de produtos estão sujeitas à prévia aceitação pela CIFIAL; 

- Das devoluções autorizadas poderão ser deduzidos gastos com receção, prova, 
inspeção e desvalorização a acordar caso a caso com o comprador.

6. PAGAMENTO
Para efeitos de pagamentos serão observadas as condições acordadas e em vigor 
à data da fatura.

7. RESERVA DE PROPRIEDADE
A CIFIAL reserva o direito de propriedade da mercadoria até ao seu pagamento 
integral.

8. CANCELAMENTO OU SUSPENSÃO
A CIFIAL poderá, por seu interesse, cancelar ou suspender o fabrico de qualquer 
dos seus produtos e/ou de encomendas, sem que o Comprador tenha direito a 
qualquer indemnização por esse facto.

9. TRANSPORTES
Os artigos deverão ser corretamente inspecionados à receção. Na observação de 
qualquer vestígio de dano ou rebentamento da embalagem, o comprador deverá 
recusar a sua aceitação e mencionar o motivo na guia da empresa transportadora, 
ou aceitar sob reservas de verificação, assinalando esse facto nessa mesma guia 
do transportador. Caso não se concretize este pressuposto todos os custos de 
transporte inerentes à reclamação serão debitados ao comprador.

Os danos atrás referidos deverão ser comunicados à CIFIAL até 2 dias após a 
receção das mercadorias.

Os encargos referentes ao transporte de mercadorias proveniente de devoluções 
(que não sejam responsabilidade da CIFIAL), serão debitados ao comprador.

10. FORO COMPETENTE
Fica desde já convencionado o Foro da Comarca de Santa Maria da Feira como 
competente, com exclusão de qualquer outro, para dirimir os litígios emergentes 
das Transações Comerciais realizadas com base nestas condições.

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

CERTIFICAÇÕES

A Garantia do Produto abrange apenas problemas de defeito de fabrico. As 
condições de garantia, instalação, regulação e manutenção acompanham o 
produto, pelo que devem ser conservadas e entregues ao consumidor final. 

Para além da garantia legal, nas torneiras, a Cifial oferece ao consumidor final uma 
garantia adicional conforme informação abaixo. Esta garantia entra em vigor a partir 
da data da fatura, a qual deverá ser necessariamente apresentada. 

Ao abrigo desta garantia a Cifial assume a reparação, substituição de peças ou do 
produto, de acordo com a situação em causa, sem encargo para o comprador.

Em qualquer dos casos excluem-se do âmbito desta garantia os eventuais custos 
de mão-de-obra e transporte.

CONDIÇÕES DE GARANTIA DO PRODUTO

Funcional

Acabamentos

5 anos

2 anos

PVD

Cromados/niquelados

Outros acabamentos

10 anos

10 anos

  5 anos

  2 anos

Torneiras

Cerâmica

Restantes Produtos*

AcabamentosTipo de GarantiaPRODUTO Duração



GRUPO CIFIAL
Avenida de Santiago, 184
4520-470 Rio Meão
PORTUGAL
Tel: +351 256 780 100
Fax: +351 256 783 395
cifial@cifial.pt
www.cifial.pt

CIFIAL UK, Ltd.
7 Faraday Court
Park Farm Industrial Estate
Wellingborough,  
Northants NN8 6XY UK
Phone: +44 1 933 402 008 
Fax: +44 1 933 402 063  
sales@cifial.co.uk   
www.cifial.co.uk

CIFIAL ESPAÑA
C/ Pintores n.º 2
28923 Alcorcon, Madrid  
ESPAÑA 
Tel: +34 916 110 261 
Fax: +34 916 103 694  
cifial@cifial.es
www.cifial.es 9
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