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Leia atentamente os seguintes termos, pois eles são afetados pelas condições de instalação. A Armstrong World Industries não assume 
nem autoriza nenhuma pessoa a assumir ou estender, em seu nome, qualquer outra obrigação ou responsabilidade da garantia. Esta 
garantia expressa constitui a totalidade da obrigação da Armstrong World Industries, Inc. e não existem outras garantias expressas ou 
implícitas, incluindo qualquer garantia de comercialização ou adequação, qualquer que seja. 
Os painéis acústicos Armstrong® FeltWorks™ e FelWorks™ Blades têm garantia contra defeitos de materiais ou de fabricação por um ano 
a partir da data de instalação (exceto defeitos óbvios de materiais ou de fabricação, dos quais a Armstrong World Industries deve ser 
notificada no prazo de 30 dias a contar da data de envio ao cliente). 

Esta garantia limitada está sujeita a outras condições listadas abaixo. 
Todas as garantias limitadas da Armstrong World Industries estão sujeitas a uso em condições normais. Condições anormais incluem 
exposição a vapores químicos, agentes corrosivos (por exemplo, cloro), vibrações, presença de água parada, umidade que entra em 
contato direto com o produto, como o que pode resultar de vazamentos ou condensação de construção, umidade excessiva, exposição 
direta a fontes de calor maior que 70 °C, poeira excessiva ou acúmulo de sujeira. 

O que a Armstrong World Industries fará? 
Sujeita à confirmação pela Armstrong World Industries de falha desse produto, a Armstrong entregará, às custas da Armstrong, F.O.B., no 
local da instalação, um novo produto, do mesmo tipo ou categoria ou grau semelhante ou equivalente, em uma quantidade igual à que foi 
determinada como defeituosa. 

O que esta garantia não cobre? 
Os danos, que podem advir de vibrações, fogo, água, vapores químicos, temperatura de congelamento, acidentes ou qualquer forma de 
abuso, ou exposição a condições anormais, não são cobertos por esta garantia. Se estiver sujeito a condições anormais, o produto deve 
ser imediatamente retirado e substituído, assim que as condições de instalação estiverem normais. A formação de mofo não é coberta por 
esta garantia, nem é de responsabilidade da Armstrong World Industries. Deve ser feita a manutenção de todos os produtos para evitar 
excesso de sujeira ou poeira ou a presença de umidade excessiva que forneça um meio para o crescimento microbiano. 
Esta garantia não se estende a variações nas características naturais do "feltro" formado a partir de fibras de poliéster (PET), como cor, 
textura ou deflexão causadas pelas dimensões e formato do painel; alterações na cor ou desbotamento resultantes da exposição direta 
à luz solar ou exposição parcial a uma fonte de luz; qualquer falha ou defeito causado pela exposição excessiva do material à ambientes 
secos ou úmidos, o que pode ocorrer na colocação de painéis diretamente voltados para saídas de ar ou fonte de calor radiante, de 
acordo com as instruções de instalação da Armstrong World Industries. 
ESTA GARANTIA EXPRESSA CONSTITUI A TOTALIDADE DA OBRIGAÇÃO DA ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES E NÃO EXISTEM 
OUTRAS GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO QUALQUER GARANTIA DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO, 
QUALQUER QUE SEJA. A RESPONSABILIDADE É LIMITADA E ESTABELECIDA ABAIXO E AS ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES NÃO 
SERÃO, EM CASO ALGUM, RESPONSÁVEIS POR QUALQUER CUSTO DE INSTALAÇÃO OU REMOÇÃO OU POR DANOS INCIDENTAIS 
OU CONSEQUENCIAIS OU FERIMENTOS PESSOAIS.

Condições de garantia
Antes da instalação, os painéis e/ou a ferragem da suspensão devem ser mantidos limpos e secos em um ambiente que esteja 
continuamente entre os níveis de temperatura e umidade relativa estabelecidos abaixo e não esteja sujeito a nenhuma condição anormal. 
Se os painéis e/ou a ferragem da suspensão instalados, ou durante ou após a instalação, forem expostos a condições anormais ou 
manutenção inadequada, os painéis e/ou a ferragem da suspensão podem ser danificados. Esse dano não é coberto por esta garantia 
nem é de responsabilidade da Armstrong World Industries.
Estes produtos não podem ser utilizados em aplicações em áreas externas. Em instalações internas, a aplicação dos painéis acústicos 
FeltWorks™ e dos painéis FeltWorks Blades deve ser realizada onde a temperatura estiver entre 0 °C 49 °C. Essas condições de 
temperatura devem ser atendidas durante toda a vida útil da garantia. Os painéis e o material de montagem não devem ser usados para 
suportar o peso de outros materiais. Os painéis não devem ser alterados de forma alguma, incluindo pintura em campo.
Todos os produtos da Armstrong World Industries devem ser instalados de acordo com as instruções de instalação escritas da 
Armstrong® FeltWorks™ e/ou desenhos aprovados pelo fabricante em vigor no momento da instalação, bem como com as práticas 
habituais da Associação de Empreiteiros de forros e Sistemas de Interiores (CISCA). A Armstrong World Industries não se responsabiliza 
pelo processamento ou alteração defeituosa dos produtos por terceiros após o envio. Quaisquer peças de montagem adicionais, como 
instalações de peças de iluminação ou ventilação, devem ser suspensas separadamente. 

Painéis FeltWorks™  
Garantia Limitada de Um (1) Ano
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Como solicitar o serviço? 
Você deve notificar a Armstrong World Industries de qualquer falha do produto coberta por esta garantia dentro de 30 dias após a primeira 
observação da falha, escrevendo para o seguinte endereço: Armstrong World Industries, Inc., P.O. Box 3001, Lancaster, PA 17604, ou nos 
ligue através do... 1 877 ARMSTRONG. As referências a Armstrong nesta seção designan, a filial dos Estados Unidos, Armstrong World 
Industries, Inc., P.O. Box 3001, Lancaster, PA 17604; e para a filial do Canadá: Armstrong World Industries, Canadá, Ltd., 6911 Decarie 
Blvd., Montreal, Quebec H3W 3E5. 

Como a lei estadual se aplica?
Esta garantia fornece direitos legais específicos, mas você pode ter outros direitos, que variam de estado para estado. Algumas 
jurisdições não permitem exclusão ou limitação de danos incidentais ou consequenciais ou limitações de quanto tempo dura uma garantia 
implícita, portanto, a limitação ou exclusão aqui contida pode não se aplicar a você.




