
Manual de
conservação

Conservação de mobiliário
• Os produtos não devem ser expostos a ação de água ou 
ambientes com umidade excessiva. Evite incidência direta 
e prolongada de raios solares sobre o mobiliário e 
mantenha os produtos afastados de fontes geradoras de 
calor, como fogões ou aquecedores, com temperatura 
acima de 50ºC.
• Todas as superfícies em MDP ou MDF recebem proteção 
antimicrobiana e são resistentes a derramamento de 
líquidos (refrigerantes, café, bebidas alcoólicas, água, etc.), 
desde que removidos em pouco tempo.

Limpeza de estrutura metálicas 
(pintadas, cromadas e inox)

• Limpar as superfícies com pano macio seco ou 
ligeiramente umedecido com água e sabão neutro, 
secando em seguida. Para remoção de manchas utilizar 
pano macio levemente umedecido com água e detergente 
neutro, secando em seguida.
• Nas superfícies cromadas deve-se aplicar cera automotiva 
ou vaselina líquida, uma vez por semana, a�m de proteger 
o acabamento.
• Atenção para não deixar os produtos entrarem em 
contato direto com os componentes de madeira.
• Não utilizar material pontiagudo ou abrasivo como 
escovas de aço e sapólio, evite o uso de álcool ou 
quantidade excessiva de material de limpeza.

Limpeza de superfícies em vidro 
(cristalizado, laminado ou jateado)

• Limpar a superfície com pano macio, ligeiramente 
umedecido com álcool, realizando movimentos circulares. 
• Evite movimentos bruscos ou batidas nos produtos de 
vidro, e não apóie objetos quentes ou gelados diretamente 
na superfície. Não utilizar produtos químicos ou abrasivos, 
bem como materiais pontiagudos e escovas de aço.

Conservação de estofados
• Não expor os estofados a altas temperaturas ou 
ambientes com umidade em excesso. Não sente ou se 
apóie sobre os braços dos assentos, a�m de evitar quebra 
dos mesmos.
• Evite friccionar o tecido desnecessariamente.

Limpeza de couro ecológico
• Utilizar pano macio levemente umedecido com água e 
detergente neutro. Não utilizar produtos químicos ou 
abrasivos, pois poderão ressecar e dani�car o material.

Limpeza de couro natural
• Utilizar pano macio, que não solte pelos, levemente 
umedecido com água. Não utilizar materiais químicos e 
abrasivos.
• Para manter o aspecto do couro, periodicamente, aplique 
pequena quantidade de vaselina líquida sobre o material e 
espalhe de forma uniforme sobre toda a superfície. 
Certi�que-se de não encharcar o material, e só volte a 
utilizar o assento após absorção completa da vaselina.

Limpeza de tecidos
• A limpeza dos estofados deve ser feita com escova de 
cerdas macias ou aspirador de pó em baixa rotação. Não 
utilizar produtos pontiagudos ou abrasivos como palha de 
aço ou solventes químicos. A utilização de limpeza a vapor 
poderá ocasionar mofo.
• Para remoção de manchas recomenda-se tirar o excesso 
com um papel ou pano branco absorvente, em seguida 
aplicar um pouco de detergente neutro diluído em água 
diretamente na mancha e esfregar levemente com pano 
branco até a completa remoção da mancha.
• Observação: Antes de utilizar a solução citada, aplique-a 
sobre uma parte não visível do tecido, veri�cando se o 
mesmo sofre alterações com a solução.

Limpeza de superfícies em madeira 
(melamínico, tingido e folha de madeira)

• Limpar as superfícies com pano macio seco ou 
ligeiramente umedecido com água e sabão neutro. Para 
remover manchas misture álcool e água em partes iguais, 
secando em seguida.
• Não utilizar material pontiagudo ou abrasivo como 
escovas de aço e sapólio, ou quantidade excessiva de 
material de limpeza.
• Não é necessário aplicar produtos como lustra móvel ou 
silicone, uma vez que o material possui superfície 
impermeável.


