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A TitanX Refrigeração de Motores Ltda. concede garantia de 6 (seis) meses sobre seus produtos a partir da compra pelo consumidor final.  

A data de compra deverá ser comprovada pela Nota Fiscal emitida por um de nossos distribuidores ou revendedores autorizados. 

Essa garantia será automaticamente cancelada caso os produtos vierem a sofrer reparos, alterações ou danos decorrentes de acidentes, quedas ou má 

utilização dos produtos por parte do usuário e pela não observância das notas abaixo. 

  

Notas a serem observadas na troca de um produto TitanX:  

1) Aditivos: Para proteger o sistema de arrefecimento contra corrosão devem ser acrescentados a água aditivos anticorrosivos. Em regiões frias 

também é necessário acrescentar aditivos anticongelantes, como o Glycol. Estes aditivos devem ser acrescentados na proporção certa. 

Consulte as especificações técnicas do fabricante do veículo para escolher os aditivos adequados. Os aditivos têm vida útil limitada e devem 

ser trocados dentro do prazo. 

2) Água: Água de torneira muitas vezes contêm elementos químicos como cloro ou cal nocivos ao sistema de refrigeração. Em caso de dúvidas 

sobre a composição da água, recomendamos a utilização de água desmineralizada ou destilada.  

3) Limpeza: O sistema de arrefecimento deve ser limpo antes da instalação do novo radiador e da introdução do líquido de arrefecimento para 

evitar a contaminação ou entupimento por partículas diversas. Ao trocar o radiador coloque água limpa e aditivos novos. 

 

A não observância das notas acima normalmente têm como consequência a formação de depósitos sobre as superfícies internas do radiador. A 

detecção de depósitos no interior do radiador invalida a garantia. 

 

Verifique se o produto comprado é o correto para o seu veículo. Não faça adaptações. O produto errado pode sofrer esforços mecânicos, torção, 

dilatação térmica e precisa ser fixado de maneira correta e com os elementos de fixação originais e em bom estado no veículo, caso contrário a 

vida útil do seu novo produto poderá ser substancialmente reduzida. 

 

Nome do cliente: 

 

CPF ou CNPJ:  

Código do 

produto 

TitanX 

 Data da compra: Nro. Nota Fiscal: 

 

Dados do 

veículo onde 

o produto 

TitanX foi 

instalado 

Placa  Emitente da Nota Fiscal:  

Marca  Descreva aqui o defeito detectado: 

Modelo   

Ano de fabricação  
Km na data da instalação  
Km na data do defeito  

 
Informamos que nosso produto é composto por componetes metálicos, plásticos e de borracha que podem ser recicláveis ou reutilizáveis enquanto livres de aditivos ou 
outros produtos químicos perigosos ao meio ambiente. 


