
FRACTAL
MESA LATERAL



MADEIRA

Limpeza: Passe um pano seco e macio até retirar todo o pó. Se preferir, use 
um pano levemente umedecido e, em seguida, passe o pano seco.
Manchas: Use um pano levemente umedecido em uma solução diluída de 
água e sabão neutro e, em seguida, passe o pano seco.
Cuidados: Não exponha os móveis de madeira ao sol, pois isso reduz a dura-
bilidade e causa mudanças na coloração e textura. Proteja a superfície de 
objetos úmidos, quentes, coloridos que soltem tinta, pontiagudos e 
cortantes. Nunca utilize solventes, aguarrás, removedores, lustra móveis, 
tiner, acetona, sapólio etc.  

METAL COM PINTURA

Limpeza: Espanar regularmente ou passar um pano seco e macio
até retirar todo o pó.
Manchas superficiais: Limpe o local com um pano macio umedecido em 
solução de detergente neutro líquido em água. Após a limpeza, retire o 
excesso com um pano umedecido somente em água e, em seguida, seque 
bem o local.
Cuidados: Não utilize produtos abrasivos ou que contenham acetonas, éter 
ou álcool para a limpeza da pintura epóxi. 
Os produtos ferrosos não são indicados para uso em áreas externas e em 
regiões com atmosfera marinha.
Cuidado também com os atritos e batidas que podem danificar a camada de 
tinta e comprometer a aparência do móvel.

Para garantir  a durabilidade do seu produto, respeite 

as informações sobre conservação abaixo.
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