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...ENRIQUECIDA COM COBRE 

O REVESTIMENTO AQUACOAT 

A LIGA DE ZINCO-ALUMÍNIO 

Um revestimento de vanguarda 

A Saint-Gobain PAM propõe o revestimento exterior BioZinalium® para todas as suas gamas de tubos e 

diâmetros. 

Alumínio, um aliado inseparável do Zinco 

A combinação perfeita do alumínio e do zinco na liga ZnAl(Cu) participa na grande resistência da camada 

de proteção global, que recobre (reveste) o tubo em ferro dúctil. 

• Longevidade/Vida útil triplicada (comparativamente ao revestimento tradicional à base de zinco puro) 

• Campo de aplicação abrangendo os solos muito corrosivos (no âmbito da norma NP EN 545:2012 – 

Anexo D.2.2)  

O cobre, inibidor de corrosão biológica 

No caso de existir uma corrosão rápida, o cobre reforça a proteção galvânica do ferro dúctil, ao acelerar a 

conversão da camada de liga ZnAl (Cu) numa camada de proteção exterior estável (hidróxidos de zinco…). 

Efeito orientado contra a corrosão biológica localizada 

Ao mobilizar a propriedade bactericida do cobre, a liga ZnAl (Cu) enriquecida com cobre permite reduzir o 

risco aleatório de corrosão biológica localizada nas seguintes situações: 

• Solos anaeróbicos (terrenos pesados, argilas húmidas); 

• Solos ricos em sulfatos, matéria orgânica; 

• Danos nos revestimentos 

Vida útil notável 

A camada de acabamento AQUACOAT constitui uma película de resina monocomponente, de fácil aplicação 

em fábrica e em obra, com as características de desempenho mecânicas e químicas compatíveis com a grande 

longevidade da liga ZnAl (Cu). 

As vantagens de uma proteção em fase aquosa 

A camada de acabamento AQUACOAT obtém-se a partir de uma emulsão em fase aquosa de resina acrílica-

PVDC, a qual é isenta de componentes orgânicos voláteis (COV) e de Bisfenol A (BPA). 

O revestimento BioZinalium encontra-se em linha com o compromisso da Saint-Gobain PAM para o desenvolvi-

mento sustentável. 

Garantia contra a corrosão biológica 

A escolha ecológica e sã 

Longevidade triplicada 

TUBOS E ACESSÓRIOS INTEGRAL E BIOGAN 

O REVESTIMENTO  BIOZINALIUM®                                                                                               
TIPO DE JUNTAS PARA TUBOS E ACESSÓRIOS DE BOCAS 
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TUBOS 

TUBO PARA REDES GRAVÍTICAS 

Tubo BIOGAN com rodela/junta STANDARD G                                                         

Revestimento exterior em BioZinalium                                                                                                                                                                 

(Zinco-alumínio com extra de cobre e tapa-poros AQUACOAT em tinta acrílica livre de Bisfenol A e de COV’s) 

                                    Revestimento interior DUCTAN, em termoplástico, de acabamento interior muito liso, contribuindo 

para a redução das perdas de carga. 

Conforme à norma EN 598 + A1 – Agosto 2009 

DN 
Comprimento 

útil ml 
Referência 

Peso (2)                          
kg/ml 

Preço (1)                                
€/ml 

150 6 BSB15Q60TDR-E05 21,15 101,80 

200 6 BSB20Q60TDR-E05 21,70 128,50 

(1) Preço unitário por metro linear com junta incluída e anel de proteção BIOGAN; (2) Peso somente 
referente ao tubo; Para diâmetros superiores, outras classes de pressão, revestimentos  especiais e ou-

tras especificações, consulte-nos. 

 

Anel de proteção BIOGAN pré-montado 
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ACESSÓRIOS PARA JUNTAS AUTOMÁTICAS 

RODELAS / JUNTAS PARA TUBO BIOGAN 

Rodela / Junta gravítica STANDARD G NBR 
Não travada 

Anel de proteção BIOGAN NBR 
Anel pré-montado em fábrica 

DN Referência 
Desvio                     

angular º 
Peso                              
kg/un 

Preço                                 
€/un 

150 JSB15BG 5 0,26 9,60 

200 JSB20BG 5 0,34 10,20 

DN Referência 
Desvio                          

angular º 
Peso                                
kg/un 

Preço                      
€/un 

150 JJB15UB 5 0,15 9,60 

200 JJB20UB 5 0,19 10,20 
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TUBOS 

TUBO DE JUNTA AUTOMÁTICA 

Tubo INTEGRAL DUCTAN BioZinalium®                                                                                            

Revestimento exterior em BioZinalium                                                                                                                                                                 

(Zinco-alumínio com extra de cobre e tapa-poros AQUACOAT em tinta acrílica livre de Bisfenol A e de COV’s) 

                                    Revestimento interior DUCTAN, em termoplástico, de acabamento interior muito liso, contribuindo 

para a redução das perdas de carga. 

Conforme à norma EN 598: 2009  

(1) Preço unitário por metro linear com junta incluída; (2) Peso somente referente ao tubo;  

Para diâmetros superiores, outras classes de pressão, revestimentos  especiais e outras especificações, 

consulte-nos. 

DN 
Comprimen-

to útil ml 
PFA Referência 

Peso (2)                          
kg/ml 

Preço (1)                                
€/ml 

80 6 40 TSA80E60TP-E01 10,9 74,30 

100 6 40 TSB10E60TP-E01 13,2 80,40 

125 6 40 TSB12S60TP-E01 16,3 96,70 

DN 
Comprimen-

to útil ml 
Classe de       
pressão 

Referência 
Peso (2)                          

kg/ml 

Preço (1)                                
€/ml 

80 6 16 TSA80E60TP-E06 10,9 86,30 

100 6 16 TSB10E60TP-E06 13,2 92,70 

125 6 16 TSB12S60TP-E06 16,3 110,00 

Com rodela / junta automática travada ViLoK® (STANDARD Vi) NBR 

Com rodela / junta automática STANDARD NBR 

(1) Preço unitário por metro linear com junta incluída; (2) Peso somente referente ao tubo;  

Para diâmetros superiores, outras classes de pressão, revestimentos  especiais e outras especificações, 

consulte-nos. 



 

Saint-Gobain PAM Portugal S.A. 
Lista de Preços de Tubos e Acessórios em Ferro Fundido Dúctil  
para Redes de Saneamento - Gamas INTEGRAL E BIOGAN 2022.01 - 01.02.2022 
Preços unitários sem I.V.A.                                              

LISTA DE PREÇOS 2022.01 

TUBOS E ACESSÓRIOS EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL PARA 
REDES DE SANEAMENTO - GAMAS INTEGRAL E BIOGAN 

 
8 

01.02.2022 

TUBOS 

TUBO DE JUNTA AUTOMÁTICA 

Tubo INTEGRAL BioZinalium                                                                                          

com junta automática STANDARD NBR 

Revestimento exterior em BioZinalium                                                                                                                                                                 

(Zinco-alumínio com extra de cobre e tapa-poros AQUACOAT em tinta acrílica livre de Bisfenol A e de COV’s)                                    

Conforme à norma EN 598: 2009  

Revestimento interior em argamassa de cimento aluminoso 

1) Preço unitário por metro linear com junta incluída; (2) Peso somente referente ao tubo;  

Do DN 350 ao DN 600 o preço do tubo não inclui transporte com barrotes; 

Para diâmetros superiores, outras classes de pressão, revestimentos  especiais e outras especificações, 

consulte-nos. 

DN 
Comprimen-

to útil ml 
PFA Referência 

Peso                           
kg/ml 

Preço                                 
€/ml 

150 6 40 TSB15S60BP-E01 23,825 117,60 

200 6 40 TSB20S60BP-E01 32,009 133,60 

250 6 38 TSB25S60BP-E01 41,032 172,00 

300 6 35 TSB30S60BP-E01 51,258 211,40 

350 6 32 TSB35S60BP-E01 65,583 254,90 

400 6 30 TSB40S60BP-E01 77,517 307,10 

450 6 29 TSB45S60BP-E01 91,7 357,20 

500 6 28 TSB50S60BP-E01 105,4 424,60 

600 6 26 TSB60S60BP-E01 136,9 543,30 
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TUBOS 

TUBO DE JUNTA AUTOMÁTICA 

Tubo INTEGRAL BioZinalium                                                                                          

com junta automática travada ViLoK® (STANDARD Vi) NBR 

Revestimento exterior em BioZinalium                                                                                                                                                                 

(Zinco-alumínio com extra de cobre e tapa-poros AQUACOAT em tinta acrílica livre de Bisfenol A e de COV’s)                                    

Conforme à norma EN 598: 2009  

Revestimento interior em argamassa de cimento aluminoso 

1) Preço unitário por metro linear com junta incluída; (2) Peso somente referente ao tubo;  

Do DN 350 ao DN 600 o preço do tubo não inclui transporte com barrotes; 

Para diâmetros superiores, outras classes de pressão, revestimentos  especiais e outras especificações, 

DN 
Comprimen-

to útil ml 
PFA Referência 

Peso                           
kg/ml 

Preço                                 
€/ml 

150 6 16 TSB15S60BP-E06 23,825 141,40 

200 6 16 TSB20S60BP-E06 32,009 161,00 

250 6 12 TSB25S60BP-E06 41,032 213,00 

300 6 12 TSB30S60BP-E06 51,258 267,00 

350 6 12 TSB35S60BP-E06 65,583 313,90 

400 6 12 TSB40S60BP-E06 77,517 367,20 

450 6 11 TSB45S60BP-E06 91,7 427,90 

500 6 10 TSB50S60BP-E06 105,4 507,00 

600 6 8 TSB60S60BP-E06 136,9 654,90 
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ACESSÓRIOS PARA JUNTAS AUTOMÁTICAS 

RODELAS / JUNTAS PARA TUBOS INTEGRAL DUCTAN E INTEGRAL 

Rodela / Junta STANDARD NBR  
Não travada 

Rodela / Junta travada ViLoK® (STANDARD Vi) NBR 
Travamento através de insertos metálicos em câmara simples 

(1) PFA válida para utilização em  juntas de tubo e acessórios 

(1) PFA válida para utilização em  juntas de tubo e acessórios 

DN PFA (1) Referência 
Desvio       

angular º 
Peso                              
kg/un 

Preço                   
€/un 

80 40 JSA80BB 5 0,156 4,80 

100 40 JSB10BB 5 0,207 5,40 

125 40 JSB12BB 5 0,257 6,00 

150 40 JSB15BB 5 0,300 12,00 

200 40 JSB20BB 5 0,405 9,00 

250 40 JSB25BB 5 0,524 13,20 

300 40 JSB30BB 5 0,749 24,00 

350 40 JSB35BB 5 0,945 24,00 

400 30 JSB40BB 4 1,134 30,00 

450 30 JSB45BB 4 1,393 36,00 

500 30 JSB50BB 4 1,626 42,00 

600 30 JSB60BB 4 2,276 48,00 

DN PFA (1) Referência 
Desvio                             

angular º 
Peso                              
kg/un 

Preço          €/
un 

80 16 JSA80CW 5 0,210 76,80 

100 16 JSB10CW 5 0,280 79,20 

125 16 JSB12CW 5 0,331 85,80 

150 16 JSB15CW 5 0,407 154,80 

200 16 JSB20CW 5 0,611 196,20 

250 12 JSB25CW 4 0,858 259,20 

300 12 JSB30CW 4 1,308 357,60 

350 12 JSB35CW 3 1,570 378,00 

400 12 JSB40CW 3 1,840 390,60 

450 11 JSB45CW 2 2,350 460,20 

500 10 JSB50CW 2 2,710 536,40 

600 8 JSB60CW 2 3,780 717,60 
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CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA  

1. ENCOMENDAS 

1.1 Qualquer encomenda dum cliente implica a aceitação das presentes condições de venda da 

SAINT-GOBAIN PAM PORTUGAL, S.A., S.A., que prevalecem sobre quaisquer outras, salvo 

cláusula escrita acordada entre as partes. 

1.2 A relação comercial entre o cliente e a SAINT-GOBAIN PAM PORTUGAL, S.A. nasce quan-

do esta aceita, por escrito, as condições e especificações da encomenda. 

1.3 Se o cliente cancelar a encomenda no decurso do prazo da execução, fica obrigado a pagar 

os produtos que já tiverem sido produzidos expressamente para o cumprimento da encomen-

da, de acordo com as especificações solicitadas, podendo a SAINT-GOBAIN PAM PORTUGAL, 

SA fazer suas as quantias entregues a título de adiantamentos entretanto prestados pelo 

Cliente por conta da encomenda. 

1.4 Por conseguinte, a partir do momento em que a Encomenda esteja definitivamente valida-

da, o Cliente não poderá mais anular ou modificar a sua Encomenda, sem prejuízo do disposto 

no direito ao arrependimento e desistência, nos termos previstos na cláusula 12 e suas exce-

ções, uma vez que os adiantamentos pagos são devidos a partir do momento da validação da 

Encomenda pela SAINT-GOBAIN PAM PORTUGAL, SA. 

1.5 A alteração das quantidades constantes da proposta de compra só poderá ser feita com 

acordo prévio da SAINT-GOBAIN PAM PORTUGAL, S.A. e poderá acarretar a modificação das 

condições de venda acordadas, nomeadamente os prazos de entrega. 

2. PREÇOS 

2.1 Aos preços será sempre adicionada a taxa de IVA em vigor. 

2.2 Sempre que a encomenda pressuponha entregas por prazo superior a trezentos e sessenta 

e cinco dias, de cada vez que este prazo seja ultrapassado, os preços serão revisto de acordo 

com as taxas de inflação. 

3. PRODUTOS 

3.1 As tolerâncias em relação às dimensões e às massas (pesos) dos produtos vendidos são as 

admitidas de acordo com as normalizações em vigor para a fabricação dos mesmos. 

3.2 A SAINT-GOBAIN PAM PORTUGAL, S.A. poderá alterar as informações, relativas às carac-

terísticas dos produtos, constantes dos seus catálogos, meios ou documentos publicitários, 

bem como de suportes de cálculo, sempre que tais alterações decorram de imperativos da 

fabricação dos produtos vendidos. 

3.3 As características dos produtos, constantes dos catálogos e outros meios publicitários, 

obedecem às especificações normais do produtor. Quaisquer exigências do cliente diferentes 

dessas especificações normais, deverão constar da encomenda do cliente a ser aceites por 

escrito pela SAINT-GOBAIN PAM PORTUGAL, S.A. 

3.4 A SAINT-GOBAIN PAM PORTUGAL, S.A. não poderá ser responsabilizada pela utilização 

dos produtos vendidos que não esteja dentro dos limites de utilização constantes da documen-

tação técnica do produtor, relativa a esses produtos. 

4. PRAZOS DE ENTREGA 

4.1 Os prazos de entrega dos produtos são variáveis e não poderão ser inferiores aos prazos 

aproximados constantes da proposta de venda. 

4.2 São consideradas como condições de exclusão de responsabilidades pelo não cumprimento 

dos prazos de entrega, as seguintes: 

a) a falta de cumprimento, por parte do cliente, dos prazos de pagamento, ficando as entregas 

suspensas até ao cumprimento; 

b) a falta de prestação atempada, por parte do cliente, das informações necessárias à concreti-

zação da encomenda, tais como, quantidades totais, local e periodicidade das entregas, etc.; 

c) os casos de força maior, tais como, lock-out, greves, epidemias, guerras, requisições civis, 

incêndios, inundações, tornados, tremores de terra, aluviões, danificação de ferramentas ou 

outros reveses significativos no processo de fabrico, interrupção ou atraso de transportes, falta 

de matéria-prima ou qualquer outra causa que provoque uma paralisação na fábrica ou noutros 

fornecedores. 

5. LOCAL DE VENDA 

Os produtos são considerados vendidos no momento em que são entregues no local indicado 

pelo cliente, não abrangendo a entrega qualquer operação de descarga, em Portugal Continen-

tal, ou a acordar com a SAINT-GOBAIN PAM PORTUGAL.SA. 

6. TRANSPORTE E RECEÇÃO DOS PRODUTOS 

6.1 Nos casos em que for o cliente a realizar o transporte, seja diretamente, seja através de 

transportadora, terá de respeitar as indicações dadas pela SAINT-GOBAIN PAM PORTUGAL, 

S.A. no que diz respeito à adaptação dos veículos aos produtos a transportar, bem como à 

antecedência com que os mesmos se deverão apresentar à carga. Na falta de cumprimento 

destas regras, o carregamento não poderá ser assegurado. 

6.2 Quando o transporte fique a cargo da SAINT-GOBAIN PAM PORTUGAL, S.A., o cliente 

obriga-se a garantir a acessibilidade do local da entrega bem como a descarga no prazo máxi-

mo de três horas. A SAINT-GOBAIN PAM PORTUGAL, S.A. debitará ao cliente o valor das 

horas de descarga para além das atrás previstas, sempre que as mesmas lhe sejam debitadas 

pelo transportador. 

6.3 O cliente deverá rececionar os produtos e apresentar reclamação ao transportador em caso 

de perdas ou avarias detetadas no ato da entrega. Para tal, o cliente deverá, sem falta, verifi-

car à chegada o estado e a quantidade da mercadoria, e a sua conformidade quer com as guias 

de remessa, quer com a nota de receção da encomenda. Em caso de avaria ou perda devida-

mente comprovadas, o cliente deverá apresentar as suas reservas, escrevendo-as na guia de 

remessa do transportador e confirmar essas mesmas reservas junto da SAINT-GOBAIN PAM 

PORTUGAL, S.A., fundamentando a sua queixa no prazo de três dias úteis posteriores à 

entrega da mercadoria, através do envio de carta registada com aviso de receção para a mora-

da da sede da sociedade ou por e-mail para apoiocliente.pamportugal@saint-gobain.com. 

6.4 Quando o cliente solicite uma receção especial, as pessoas para tal designadas serão 

avisadas das datas e hora em que terão lugar as operações que devem controlar. Em caso de 

não comparência dessas pessoas, não poderá ser exigida à SAINT-GOBAIN PAM PORTUGAL, 

S.A. a repetição das amostragens, pesagens e ensaios que tenham sido executados sem a 

presença das pessoas designadas.  

6.5 Quando o cliente solicite um transporte especial, designadamente o transporte expresso, A 

SAINT-GOBAIN PAM PORTUGAL SA., debitará ao Cliente o custo deste transporte, emitindo 

fatura para o efeito, sendo que a responsabilidade por quaisquer atrasos na entrega serão da 

responsabilidade do cliente que expressamente solicitou este tipo de transporte, declinando a 

SAINT-GOBAIN PAM PORTUGAL, S.A. qualquer responsabilidade nos atrasos das entregas. 

7. ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

• A pedido do cliente a SAINT-GOBAIN PAM PORTUGAL, S.A. poderá prestar assistência 

técnica durante os ensaios e/ou colocação dos produtos que fornecer. 

• Esta assistência será prestada em data acordada entre as partes, mas nunca implica a dispo-

nibilidade a tempo inteiro, na obra, do técnico que a prestar. 

• Por “assistência técnica” deverá entender-se a preparação das equipas de montagem ao 

serviço do cliente, na data do arranque da obra, para que as mesmas possam proceder à corre-

ta aplicação dos produtos fornecidos pela SAINT-GOBAIN PAM PORTUGAL, S.A. 

• Qualquer outra assistência técnica prestada a pedido do cliente que não se inclua na forma-

ção para arranque da obra, será debitada ao cliente aos preços praticados pela SAINT-GOBAIN 

PAM PORTUGAL, S.A., no momento da prestação da assistência. 

8. RECLAMAÇÕES 

O cliente deve denunciar à SAINT-GOBAIN PAM PORTUGAL, SA o vício ou a falta de qualidade 

da coisa, denúncia que deverá ser feita até 30 dias depois de conhecido                                                                      

o defeito e dentro de seis meses após a entrega da coisa, por carta registada com aviso de 

receção para a morada da sede da sociedade ou por e-mail                                                                                                    

para apoiocliente.pamportugal@saint-gobain.com. 

9. EMBALAGEM 

• As embalagens dos produtos são concebidas de forma a satisfazer as necessidades de trans-

porte, as indicações  

das seguradoras e os pedidos especiais dos clientes, desde que exequíveis. 

• Quaisquer embalagens especiais solicitadas pelo cliente, ser-lhe-ão debitadas e não podem 

ser devolvidas. 

• O cliente não pode apresentar nenhuma reclamação no que respeita a condições especiais de 

embalagem, desde que elas não tenham sido expressamente aceites pela SAINT-GOBAIN PAM 

PORTUGAL, S.A., quando da aceitação  da encomenda. 
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CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA  

10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

10.1 Os produtos vendidos só serão propriedade do cliente após o respetivo pagamento. 

10.2 O pagamento é efetuado no ato da entrega do produto ou nos trinta dias subsequentes à 

data de emissão da factura, consoante acordo prévio com o cliente. Poderá ser praticado outro 

prazo de pagamento, após análise prévia do risco financeiro do cliente. 

10.3 Sempre que haja mora no pagamento, serão exigíveis do cliente juros à taxa legal máxima 

em vigor para as empresas comerciais. 

10.4 Nos casos de mora de pagamento por período superior a 30 dias, a SAINT-GOBAIN PAM 

PORTUGAL, S.A. comunicará a mora à sua seguradora de crédito e poderá cancelar ou suspen-

der a encomenda, na parte em que esta ainda não se encontrar satisfeita. 

10.5 Caso tenha havido alteração da situação jurídica ou financeira do cliente, que se reflita na 

sua solvabilidade, a SAINT-GOBAIN PAM PORTUGAL, S.A., no caso de venda a crédito, poderá 

exigir, em alternativa, que o cliente lhe preste garantias de cumprimento ou cancelar a parte de 

encomenda que ainda se encontre por satisfazer. 

10.6 Quando houver desproporção entre o valor da encomenda e as quantidades normais de 

consumo do cliente, a SAINT-GOBAIN PAM PORTUGAL, S.A. poderá subordinar a aceitação da 

encomenda à prestação de garantias de pagamento. 

11. DEVOLUÇÕES 

Salvo por erro na execução da encomenda, a SAINT-GOBAIN PAM PORTUGAL, S.A. não aceita 

devoluções de produtos. 

12. DESISTÊNCIAS 

12.1A contar da data de entrega da encomenda ao Cliente, e de acordo com o disposto no 

artigo 12º, nº1 do Dec. Lei nº 24/2014, de 14 de fevereiro, com a última atualização dada pelo 

DL n.º 78/2018, de 15/10, o Cliente dispõe de um prazo de 14 dias úteis para notificar a sua 

vontade de exercer o seu direito de desistência, mediante o envio de carta registada e aviso de 

receção para a sede da SAINT -GOBAIN PAM, PORTUGAL SA. 

12.2 No entanto, o cliente não pode resolver livremente o contrato, isto é, cancelar a encomen-

da dentro do prazo referido em 12.1 se se tratar de um contrato de prestação de serviços/

fornecimento de bens, nos termos das alíneas previstas no artigo 17º Dec. Lei nº 24/2014, de 14 

de Fevereiro, com a última atualização prevista pelo DL n.º 78/2018, de 15/10, em particular e 

designadamente as previstas nas alíneas c) e f) que se transcrevem, alínea c): “Fornecimento de 

bens confecionados de acordo com especificações do Cliente ou manifestamente personaliza-

dos”. Alínea f) “Fornecimento de bens que, após a sua entrega e por natureza, fiquem insepara-

velmente misturados com outros artigos.” 

12.3 A SAINT-GOBAIN PAM, PORTUGAL SA. acusará a receção deste pedido de desistência no 

caso de se verificar e confirmar a mesma. O Cliente irá dispor então de um prazo de 14 dias para 

devolver a encomenda para este mesmo endereço, às suas custas e na sua embalagem de 

origem, com os produtos encomendados devidamente selados. É importante que o cliente 

cuide da embalagem do(s) produto(s) devolvido(s), assim como a responsabilidade do mesmo 

transporte. 

12.4 Caso o envio da devolução da encomenda seja feito após o prazo indicado, a encomenda 

será dada como definitiva e não ocorrerá nenhum reembolso 

12.5 A SAINT-GOBAIN PAM PORTUGAL, SA, caso se confirme que a encomenda pode ser 

devolvida por não se verificarem nenhuma das exceções do artigo 17º do diploma acima indica-

do, compromete-se a reembolsar o Cliente pelo montante da Encomenda e correspondente aos 

produtos devolvidos, sob reserva do respeito das condições acima indicadas. O reembolso será 

feito de acordo com o método de pagamento utilizado pelo Cliente e no prazo de 15 dias a 

contar da receção dos produtos devolvidos. 

13. GARANTIA 

13.1 Os produtos vendidos são garantidos pelo prazo de um ano quanto a defeitos ocultos que 

deveriam ter sido detetados pelo controle de qualidade da fábrica. Tais defeitos deverão ser 

confirmados por perito independente das partes, como sendo efetivamente imputáveis ao 

produtor. 

13.2 O cliente que verifique a existência de um defeito de fabrico que afete o produto e que 

revista, em seu entender, o carácter de defeito oculto, deverá de imediato, dar conhecimento 

desse facto à SAINT-GOBAIN PAM PORTUGAL, S.A. 

No prazo de um mês (dentro do qual o cliente não poderá proceder a quaisquer modificações do 

produto) a partir dessa comunicação, será elaborado, por escrito, um processo de confirmação 

da reclamação, na presença de representantes da SAINT-GOBAIN PAM PORTUGAL, S.A., 

previamente convocados pelo cliente. 

Se a existência do defeito for confirmada por perito independente das partes, a SAINT-GOBAIN 

PAM PORTUGAL, S.A. procederá, a expensas suas, à reparação ou substituição do produto 

defeituoso, mas não poderá ser responsabilizada por prejuízos invocados pelo cliente, tais 

como perdas de exploração ou de clientela ou indemnizações por atrasos. 

13.3 Se do processo de reclamação resultar a não existência de defeito que possa ser imputável 

ao produtor, serão debitados ao cliente os custos resultantes da intervenção dos serviços de 

assistência técnica da SAINT-GOBAIN PAM PORTUGAL, S.A., aos preços praticados pela SAINT

-GOBAIN PAM PORTUGAL, S.A. no momento da prestação da assistência. 

14. PROTEÇÃO DE DADOS: 

14.1 Quando, para a execução deste contrato, for necessário o acesso de um dos contratantes 

aos dados pessoais do outro contraente, o acesso e tratamento subsequente, se aplicável, será 

efetuado em estrito cumprimento do Regulamento Geral de Proteção de dados, Regulamento 

EU 679/2016 de 27 de Abril, e a Lei 58/2019 de 08 de Agosto, bem como pelas seguintes obriga-

ções: 

14.2 O acesso aos dados não será considerado como uma comunicação ou transferência de 

dados, mas sim o acesso para executar as obrigações previstas no presente contrato. Os dados 

de cada uma das partes são da sua propriedade exclusiva, respetivamente, bem como qualquer 

tratamento que a parte realize em nome da outra parte.  

14.3 Os dados e tratamentos acima mencionados são confidenciais e estão sujeitos ao sigilo 

profissional e confidencialidade. Dever que subsistirá mesmo após o términus do presente 

contrato. 

14.4 A SAINT-GOBAIN PAM, PORTUGAL SA., em relação aos dados, obriga-se a: 

• Tratá-los exclusivamente para o cumprimento dos serviços contratados e de acordo com as 

instruções que, em cada momento, a pessoa responsável pelos dados lhe transmita. 

• Não os transmitir a terceiros. 

• Protegê-los através da adoção de medidas de segurança, técnicas e organizacionais, de 

acordo com a natureza dos dados e o nível de segurança legal e regulamentar exigido, para 

garantir a segurança dos mesmos, evitar a sua alteração, perda, deterioração, tratamento ou 

acesso não autorizado e os possíveis riscos a que possam estar expostos. 

• Restringir o acesso aos dados por parte dos funcionários e, quando apropriado, subcontrata-

dos, que são essenciais para o cumprimento do presente contrato. 

• Tratá-los exclusivamente para a execução dos serviços contratados e quando as obrigações 

decorrentes do presente contrato se tenham extinguido, destruir ou devolver os dados à pessoa 

responsável – após indicação nesse sentido pela pessoa responsável-, os dados e os suportes ou 

documentos em que os dados se encontrem inseridos, sem possibilidade de fazer cópias, com 

exceção dos dados cuja conservação é exigida pelas disposições legais atuais. 

• O acesso e o tratamento de dados pessoais do Cliente são considerados estritamente tempo-

rários para a prestação do serviço contratado, sem conferir à SAINT- GOBAIN PAM PORTUGAL, 

SA qualquer tipo de direito ou propriedade sobre os dados tratados. Neste sentido, a SAINT-

GOBAIN PAM PORTUGAL, SA terá que devolver ou eliminar de forma controlada os suportes 

utilizados para o tratamento de dados pessoais, logo que a prestação de serviços ou forneci-

mento de bens se extinga, de acordo com o indicado pelo Cliente. 

14.5 O cliente tem direito à alteração, apagamento/eliminação e ao esquecimento dos dados 

pessoais que forneça, que não digam estritamente respeito às relações comerciais entre empre-

sas, e ainda tem direito a reclamar aos Órgãos de Supervisão, CNPD, ou outros, no que concer-

ne à recolha e tratamento de dados pessoais. O cliente poderá exercer os direitos indicados 

através do envio de uma carta registada com aviso de receção para a sede da sociedade ou por e

-mail para dadospessoais.pamportugal@saint-gobain.com, A SAINT-GOBAIN PAM, PORTU-

GAL SA, por sua vez, reencaminhará o referido e-mail para o encarregado de Proteção de dados 

do grupo Saint Gobain, que dará a oportuna resposta. 

14.6 As obrigações de confidencialidade estabelecidas neste documento estarão em vigor 

durante a prestação do serviço contratado, mantendo sua validade quando terminar o contrato 

entre a SAINT-GOBAIN PAM PORTUGAL, SA e o cliente. 

15. FORO 

Para a resolução de todos os litígios decorrentes do contrato de fornecimento de produtos ou 

da execução da garantia, é competente o foro da comarca de Lisboa. 
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