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Para garantir  a durabilidade do seu produto, respeite 

as informações sobre conservação abaixo.
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ESTOFADOS

Limpeza: Limpe a poeira depositada sobre o tecido com escova suave. Retire 
imediatamente as sujeiras acidentais utilizando uma esponja ou pano macio. 
Em casos de manchas de difícil remoção ou que já tenham penetrado no 
tecido, limpe umedecendo a parte manchada com uma solução de detergen-
te neutro diluído em água, e esfregue levemente até a completa remoção.
Cuidados: Nunca deixe o produto exposto ao sol, diretamente ou indireta-
mente, pois podem ocorrer alterações na espuma, nas fibras e na tonalidade 
do tecido.
Não utilize máquinas de pressão à vapor.
Para não causar danos irreversíveis aos tecidos, evite o uso de qualquer 
produto químico, principalmente à base de cloro.
Limpeza a Seco: Quando necessário contratar uma empresa especializada, 
sempre leve em conta as especificidades informadas na etiqueta.

 
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.
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