Manutenção Móveis Terra Santa
Partes em MDP e MDF
A limpeza em produtos feitos a partir de MDF ou MDP, precisam de alguns
cuidados especiais, pois esse tipo de material é mais sensível à umidade.
Utilize pano limpo, levemente umedecido em água, em seguida seque muito
bem com um pano macio.
Para um móvel sempre com aparência de novo, após a limpeza com pano
umedecido e após secar bem, aplique lustra-móveis a base de silicone incolor
com um pano macio e seco sempre seguindo a textura do móvel.
Partes cromadas
Ao limpar um móvel cromado, utilize apenas um pano seco e macio para retirar
o pó, não utilize esponjas de aço. Caso apareça alguma mancha leve tente
utilizar pano macio umedecido em álcool isopropílico (encontrado em
farmácias). A secagem deve ser realizada de maneira rápida e uniforme para
que não apareçam manchas no produto.
Para conservar o brilho do produto, aplique pelo menos a cada 2 meses, cera
de polimento automotivo à base de silicone ou vaselina liquida, (nas zonas
litorâneas, esta aplicação deve ser feita semanalmente)
Partes em alumínio ou aço inox
Alumínio e aço inox são metais que apresentam alta resistência à oxidação
atmosférica e outros agentes externos, como sol. A limpeza desses metais
deve seguir as mesmas recomendações de limpeza do aço cromado.
Revestimentos
Utilize pano macio levemente umedecido em sabão líquido neutro ou de coco,
seque bem.

Dicas de cuidados gerais
Não deixe seus móveis em contato com a água ou expostos ao sol, direta ou
indiretamente, pois podem ocorrer manchas, descolamentos, alterações nas
tonalidades, além da danificação das fibras do revestimento.
Não use os móveis como apoio, não pule ou sente nos braços e encosto de
suas esperas, lavatórios e poltronas, pois as estruturas não foram
desenvolvidas para esse fim, usando de maneira incorreta seu móvel poderá
apresentar problemas e perderá a garantia.

Em caso de poltronas, ao levantar, não apoie nos apoios de pés, que servem
apenas como o nome diz - apoio, essa peça serve como descanso para as
pernas que ficariam suspensas e desconfortáveis. O uso de maneira incorreta
pode causar acidentes.
Quando for transportar ou mover seus móveis, não arraste, levante os com
cuidado
Evite expor seus móveis a forte intensidade de luz, pois poderá haver
alterações na cor.
Nunca utilize solventes, álcool, acetona, thinner, abrasivos (esponja de aço),
detergentes ou qualquer outro produto que contenha soda ou ácidos para
limpar e tirar manchas dos seus móveis
Nunca use esponja mais duras, escovas, panos secos, detergentes e outros
materiais abrasivos.
Não guarde seus móveis embalados por muito tempo sem a devida ventilação.
O abafamento pode causar mofo e manchas entre outros problemas.
Seguindo essas dicas, seus móveis terão maior durabilidade e melhor
aparência.
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