
QUALITY GUARANTEE 
 
To Whom it may concern,  
It is our great honor that you esteemed has purchased our YARET aluminum composite 
panels (ACP). And we are confident that you will be satisfied with our craftsmanship, 
our product performance, our face elegance and overall quality of our products because 
we are certified ISO9001 and ISO 14001 and are executing a good control of the full 
process of making the panels including materials sourcing, product making and quality 
inspection. Our commitment is a follows:  
1. Product Quality  
We hereby guarantee that our panels will not fade, peel off paint, and delaminate within 
5 years for polyester painted ACP and 15 years for PVDF painted ACP. The standard 
panels in compliance with China standard should be inspected and tested against PRC 
state standard GB/T22412-2008 for polyester painted ACP and GB/T17748-2008 for 
PVDF painted ACP, while those non-standard panels should be inspected against 
Shanghai Enterprise Standard.  
 
2. Application of this quality guarantee: 
1) The case that processing and installation are undertaken according to our 
related instructions.  
2) The case that the panels are stored in the appropriate places in the appropriate 
method and will not be damaged in the course of transportation, loading or unloading, 
storing and distributing:  
3) The case that the panels are installed and used in the applicable environment;  
4) The case that panels are cleaned and maintained properly and timely when 
necessary at least once every year. 
 
3. Inapplicable cases of this guarantee: 
1) The case that the panels are exposed in the abnormal environment of smoking, 
sandstorm, waterlogging or other calamity, radioactivity or harmful air and other 
chemicals;  
2) The cases that the panel are damaged in the bad environment of serious 
contamination, high salt and alkali, chemical fog and from being struck, misused and 
abused; 
3) The cases that the panels are improperly cleaned, maintained, transported 
installed or other events we can not control; 
4) The cases of improper design;  
5) Any other damages which not incurred from shortage of raw materials. 
 
4. Prescription of inspection for acceptance  
Our customer shall inspect our panels for acceptance without delay upon receiving our 
panels and notify us of any problems if any within 15 days upon acceptance. We will 
respond to our customer’s complaints about the quality promptly if any within 8-24 
hours and provide you our disposal proposal through our quick-responsive after-sales 
service system!  
 
This quality guarantee we issue is only for our panel itself and is not for any other explicit 
or implicit guarantee  



 
Your faithfully,  
Yaret Industrial Group, LTD. 
July, 20, 2021 
 
 
 
 
GARANTIA DE QUALIDADE 
 
A quem possa interessar,  
É uma grande honra para nós que você tenha comprado nossos painéis compostos de 
alumínio YARET (ACP). Estamos confiantes de que você ficará satisfeito com a nossa 
habilidade artesanal,  funcionamento,  elegância facial e qualidade geral de nossos 
produtos. Possuímos ISO9001 e ISO 14001 e estamos executando um bom controle de 
todo o processo de fabricação dos painéis, incluindo o fornecimento de materiais, 
fabricação do produto e inspeção de qualidade. Nosso compromisso é o seguinte:  
 
1. Qualidade do produto  
Garantimos que nossos painéis não desbotarão, descascarão e delaminarão dentro de 
5 anos para o ACP pintado com poliéster e 15 anos para o ACP pintado com PVDF. Os 
painéis padrão em conformidade com a norma chinesa devem ser inspecionados e 
testados em relação à norma estadual PRC GB/T22412-2008 para os painéis de poliéster 
pintados ACP e GB/T17748-2008 para os painéis PVDF pintados ACP, enquanto os 
painéis não-padrão devem ser inspecionados em relação à norma empresarial de 
Shanghai.  
 
2. Aplicação desta garantia de qualidade: 
1) No caso de que o processamento e a instalação sejam realizados de acordo com 
nossas instruções relacionadas.  
2) No caso de que os painéis sejam armazenados nos locais apropriados no método 
apropriado e não serão danificados durante o transporte, carregamento ou 
descarregamento, armazenamento e distribuição:  
3) No caso de que os painéis sejam instalados e utilizados no ambiente aplicável;  
4) No caso de que os painéis sejam limpos e mantidos corretamente e em tempo hábil 
quando necessário, pelo menos uma vez por ano. 
 
3. Casos inaplicáveis desta garantia: 
1) No caso em que os painéis são expostos no ambiente anormal de fumaça, tempestade 
de areia, encharcamento ou outra calamidade, radioatividade ou ar nocivo e outros 
produtos químicos;  
2) Nos casos em que os painéis são danificados no ambiente adverso de grave 
contaminação, alto teor de sal e álcalis, neblina química e serem danificados e mal 
utilizados 
3)Nos casos em atraso de limpeza, manutenção, transporte, instalação ou outros 
eventos que não podemos controlar; 
4) Nos casos de design inadequado;  
5) Quaisquer outros danos que não tenham sido causados pela falta de matéria-prima. 



 
4. Prescrição de inspeção para aceitação  
Nosso cliente inspecionará nossos painéis para aceitação sem demora ao receber nossos 
painéis e nos notificará de qualquer problema, se houver, dentro de 15 dias após a 
aceitação. Responderemos prontamente às reclamações de nossos clientes sobre a 
qualidade, se houver, dentro de 8-24 horas e forneceremos nossa proposta de descarte 
através de nosso sistema de serviço pós-venda de resposta rápida!  
 
Esta garantia de qualidade que emitimos é apenas para nosso próprio painel e não é 
para qualquer outra garantia explícita ou implícita.  
 
Com toda a fidelidade,  
Yaret Industrial Group, LTD. 
Julho, 20, 2021 
 
 
 
 


