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Manual de uso e conservação de produtos

tecidos sintéticos couro natural

Revestimento de estofados

laminado vinilico

recomendações gerais de limpeza para tecidos 
sintéticos

tecidos naturais

Os tecidos compostos 100% de poliéster, como o 
tecido crepe por exemplo, são duráveis, resistentes à 
formação de vincos e amarrotamentos e não retém a 
temperatura em dias muito quentes. 

• Limpar regularmente com pano seco e macio 
ou aspirador de pó. Caso necessário, utilizar um 
pano umedecido em água morna e sabão neutro.

Tecido sintético com aspecto semelhante ao couro 
natural, resistente e de fácil higienização, recomendado 
para ambientes de uso intenso como, por exemplo, 
assentos para refeitórios. Os estofados revestidos 
com laminado vinílico não são recomendados para 
ambientes externos. 

• Limpar com um pano macio umedecido com sabão 
neutro. Após limpeza, secar a superfície com pano 
seco.

O couro natural é um material resistente, de fácil 
limpeza e higienização, anti-alérgico e anti-ácaro e é 
mais durável, por ter sua vida útil maior, em relação a 
outros revestimentos. 

• Aspirar ou limpar regularmente com um pano seco;
• Em caso de manchas na superfície, limpar 

imediatamente com pano seco ou papel toalha. Se 
necessário, limpar com um pano umedecido em 
solução de água morna e sabão neutro;

• Em caso de ressecamento do couro, use produtos 
hidratantes com pH neutro com um pano limpo 
e macio, em movimentos circulares. Deixe o 
hidratante ser absorvido e depois retire o excesso 
com pano seco ou papel toalha;

• É recomendado testar o produto escolhido para 
hidratação em um pedaço do tecido antes de 
aplicar no móvel inteiro;

• Para manchas gordurosas, remover delicadamente 
a substância com papel toalha, sem pressionar, 
evitando a penetração da sujeira;

• Evitar exposição direta ao sol.

Não utilizar equipamentos a vapor de água na limpeza, 
nem agentes químicos, como álcool, thinner ou outros 
que possam comprometer a durabilidade do tecido ou 
do estofado.

textura do tecido 
crepe 

textura do couro 
natural 

textura do laminado 
vinílico**

textura do tecido 
linho**

*exemplo de móvel estofado revestido com tecido crepe

**o revestimento em tecido misto de linho é opcional, para mais 
informações entre em contato

*exemplo de móvel estofado revestido com couro natural. A pigmentação    
 do tecido está sujeita ao lote.  Pode ocorrer variações.

** o revestimento dos estofados em laminado vinílico é opcional, para    
     mais informações entre em contato

Os tecidos naturais, como por exemplo os 100% 
algodão ou de composição mista, são resistentes, 
duráveis, e antialérgicos.

• Limpar regularmente com pano seco e macio ou 
aspirador de pó. Caso necessário, utilizar um pano 
umedecido em água morna e sabão neutro;

• Deixar secar à sombra. Evitar exposição direta ao 
sol.
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• Limpar com um pano macio umedecido com sabão 
neutro. Após limpeza, secar a superfície com um 
pano seco. Evitar o uso de alcool ou derivados 
nas laterais dos móveis, para não ocorrer o 
descolamento do laminado (consulte ao lado as 
recomendações de limpeza para laminados);

• Não utilizar panos enxarcados, saponáceos, palha 
de aço ou abrasivos. 

• Não é recomendado deixar o móvel exposto ao 
clima em ambientes externos.

A madeira maciça tem apelo estético, uma vez que cada 
espécie de árvore de onde é extraída a madeira, atribui 
determinadas características ao produto. Porém é 
menos uniforme e mais suscetível a danos na superfície 
do móvel, como marcas de batidas, riscos, manchas, etc. 

O compensado é um multilaminado de madeira maciça, 
composto por folhas de madeira e resinas sintéticas, 
é mais leve que o MDF, além de ter maior resistência à 
água. Os móveis com compensado são revestidos com 
laminado FORMICA®.

compensado

madeira maciça madeira para áreas externas

recomendações gerais de limpeza de madeira

Estrutura de madeira

textura do multilaminado 
de madeira

textura da madeira 
maciça pinus

*exemplo de móvel com compensado e laminado melamínico

*exemplo de móvel com madeira maciça e estofado revestido com tecido

Para os móveis de madeira para áreas externas: evite 
deixar o móvel exposto ao clima (sol, chuva, calor, frio, 
ar seco, etc.) para evitar trincas, fissuras e danos ao 
móvel. Podem ocorrer variações de tonalidade e textura 
dos móveis.
 
• Limpar com pano levemente umedecido
• em uma solução diluída de água e sabão neutro e, 

em seguida, passe o pano seco;
• É recomendada a aplicação de cera ou impregnante 

no móvel a cada 6 meses para preservar a aparência 
da madeira;

• Evite usar removedores ou produtos abrasivos para 
limpeza.

Laminado melamínico

Os produtos multilaminados de madeira maciça 
são revestidos de laminado melamínico FORMICA®, 
disponíveis em diversas cores e texturas, desde cores 
sólidas até padrões amadeirados. O acabamento 
é resistente à incidência da luz solar e avarias e a 
impermeabilidade do material evita manchas na 
estrutura da peça. Recomendado para móveis em geral,  
como por exemplo: móveis escolares, corporativos, 
mesas e cadeiras de refeitório, etc. Todos os móveis 
revestidos com laminado FORMICA® possuem a 
tecnologia FormiClean®, que elimina até 99,68% de 
partículas virais e microbianas em até 15 minutos. 

• Para limpar use pano macio umedecido com sabão 
neutro. Após limpeza, secar a superfície com um 
pano seco; 

• Para riscos com caneta ou tinta recomenda-se 
o uso de álcool, somente em cima da mancha. 
Evitar passar esse tipo de produto nas laterais 
dos móveis, para não ocorrer o descolamento do 
laminado;

• Não é recomendado o uso de produtos de limpeza 
alcalinos.

Ácacia

Verde pastel Mediterraneé Grafito

Marfim Corda

*exemplo de cores de laminados melamínicos usados na Linha Jataí. 
Para mais opções de cores e acabamentos, entre em contato.



• Caso haja a necessidade de uma limpeza mais 
pesada do mobiliário, é recomendado o uso de 
produtos à base de peróxido de hidrogênio; 
Lembrando sempre de verificar se o desinfetante 
possui algum componente que seja contraindicado  
à superfície de aplicação;

• Não é recomendado o uso de álcool em sua forma 
líquida ou em gel. O uso desses produtos pode 
danificar o móvel.

Rua Costa Carvalho, 97
Pinheiros, São Paulo - SP
05429-130

• Verifique antes da montagem, e periodicamente 
após a instalação, se existem pontos de vazamentos 
ou infiltrações de umidade que possam atingir e 
danificar seus móveis;

• Caso respingue ou caia água diretamente sobre       
o produto, seque-o imediatamente;

• Durante e após a limpeza, evite deixar panos 
molhados ou umedecidos sobre os móveis.

limpeza COVID-19

Recomendações gerais para limpeza e manutenção dos produtos
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• Limpar com pano macio embebido em água e 
detergente líquido e, em seguida, secar com uma 
flanela. Não utilizar produtos com cera, silicone        
e solventes;

• Não utilizar objetos pontiagudos ou materiais 
abrasivos, como saponáceo, esponja de aço e 
esponjas abrasivas;

• Não deixar os produtos e estofados expostos a raios 
solares, umidade, maresia e chuva, pois isso pode 
manchar a pintura, enferrujar a peça ou danificar  
as superfícies;

• Evitar sobrecarga, distribuir o peso uniformemente 
nas prateleiras e gavetas e não arrastar os móveis;

• Reapertar os parafusos quando houver necessidade;
• Quando utilizar um produto de limpeza novo, 

recomenda-se sempre fazer o teste em uma parte 
do móvel antes de aplicar no móvel inteiro.

umidade exposição à luz solar

limpeza e conservação

• Evite exposição direta aos raios solares, tanto UV 
(ultravioleta) como IV (infravermelho), sobre os 
produtos. A exposição constante ao sol altera as 
características das matérias-primas, tornando-
as amareladas e, eventualmente, reduzindo sua 
durabilidade;

• Recomenda-se a utilização de persianas, películas  
ou cortinas nos ambientes.

Aço

Tubos de aço carbono com acabamento em pintura 
eletrostática de alta resistência e durabilidade. 
• Pintura epóxi: Limpar com um pano macio 

umedecido com sabão neutro. Após limpeza, secar  
a estrutura com um pano seco.

• Metal cromado: Limpar com um pano levemente 
umedecido com álcool etílico 70%.

textura estrutura 
aço carbono

*exemplo de móvel com estrutura em tubos de aço carbono

Rodízios

Limpar com pano macio levemente umedecido com água 
e sabão neutro. Logo após, secar com um pano seco. 
Não é recomendado o uso de solventes e similares.
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