MANUAL DE CONSERVAÇÃO
DOS PRODUTOS

• MÓVEIS ESTOFADOS EM TECIDOS

• MÓVEIS ESTOFADOS EM COURO SINTÉTICO

Tecidos com fibras naturais amassam e encolhem
com facilidade.
Linhos e sedas possuem características naturais
como irregularidades nos fios (pequenos nós).
Chenilles possuem pêlos curtos que “amassam”
ao sentar, dando a impressão de mudança de cor
dependendo do lado que se olha.
Estofamentos com enchimento de penas podem
apresentar ondulações nas superfícies das almofadas de assento e encosto que são características
para este tipo de acabamento.

O couro sintético é um produto industrial, desenvolvido a partir do pvc e outros derivados do
petróleo. É um produto que garante sua uniformidade, maciez e resistência. É um produto
que se assemelha visualmente ao couro natural.
Limpeza • para limpeza de rotina, use aspirador de pó, escova macia ou flanela seca. • Para
uma limpeza mais profunda, utilize uma flanela
umedecida em água com agente espumante
ou sabão neutros. Flanela de algodão seca para
enxugar a limpeza úmida. Cuidados • este produto não pode ser exposto ao sol e chuva. • Não
fazer lavagem industrial nem impermeabilização.
• Manter canetas e pinceis longe do produto,
pois as tintas são facilmente absorvidas pelo
couro sintético. • Nunca utilize solventes, produtos abrasivos, alvejantes, álcool, óleos ou benzinas na limpeza.

Limpeza • para conservação e limpeza recomendamos usar regularmente espanador ou escova
de cerdas naturais macias. A cada 3 meses utilizar
aspirador de pó (evitar uso constante - o uso indevido danifica a trama do tecido). • A limpeza profunda
deve ser feita a seco por uma empresa especializada.
• Se cair líquido no estofado, remova o mais rápido
possível com um pano branco macio ou papel absorvente. Pressione levemente a região, sem esfregar.
Cuidados • não exponha o móvel estofado à luz
solar intensa, evitando assim, possíveis alterações
de cor e tonalidade nos tecidos. • Muito cuidado ao
utilizar objetos pontiagudos e ou cortantes. • Não use
abrasivos/produtos químicos alcalinos ou clorados
com alvejante. • Caso precise manter seu estofado
guardado, retire a proteção plástica e o papelão,
deixando-o somente com a manta de tecido. Esse
procedimento evita o abafamento da madeira utilizada na estrutura do produto, a formação de gotículas
de água, manchas no tecido e mofo. • Em caso de
produtos retráteis, para acionar o mecanismo, utilize
sempre as duas mãos puxando horizontalmente o
assento do estofado. Nunca levante o produto com
o mecanismo retrátil acionado.

• MÓVEIS ESTOFADOS EM COURO NATURAL
Por ser um material natural, sempre terá marcas
de sua origem que garantem sua legitimidade,
não interferindo na resistência ou durabilidade
do couro. Limpeza • tire a poeira periodicamente
com uma flanela de algodão limpa e seca. • Para
sujeira seca: escove delicadamente utilizando
uma escova de cerdas macias. • Para as manchas
de substâncias solúveis em água (café, leite, chá,
geléia): remova rapidamente o líquido da superfície passando uma flanela de algodão (ou papel
absorvente). • Para manchas de sustâncias oleosas (azeite, molho de tomate, maionese, chocolate): remova delicadamente a substância da superfície com papel absorvente. Tome cuidado para
não pressionar, evitando que a sujeira penetre

nos poros da pele. Com uma flanela de algodão
limpa, molhada em uma solução de sabão neutro
muito diluído, passe delicadamente de fora para
dentro da mancha. • Alguns tipos de couro apresentam a característica envelhecida. Nesse caso,
usar somente uma flanela seca. • Para uma limpeza efetiva, procure uma empresa especializada.
Cuidados • a exposição ao sol causa o ressecamento e rachaduras no couro. • Manter canetas e
pinceis longe do produto, pois as tintas são facilmente absorvidas pelo couro. • Nunca encharque
a superfície do couro ou seque o couro à luz do
sol. • Nunca utilize solventes, produtos abrasivos,
alvejantes, álcool, óleos ou benzinas na limpeza.
• MÓVEIS EM MADEIRA MACIÇA
Por se tratar de matéria-prima natural, os produtos
feitos em madeira maciça apresentam características
únicas. Sua tonalidade, veios e desenhos próprios da
madeira são imprevisíveis. Em móveis de madeiras
maciças podem surgir pequenas rachaduras e fissuras, que são conseqüência do poder de absorção
relativo aos tipos de fibra que compõem cada espécie de madeira. A madeira de demolição são madeiras nobres brasileiras, provenientes de construções
antigas. São madeiras extintas ou com extração
proibida, tornando o produto exclusivo, único e raro.
Limpeza • a limpeza diária deve ser feita com flanela
seca para remover o pó. • Eventualmente pode ser
efetuada uma limpeza úmida, com uma flanela. Secar
imediatamente para evitar que a madeira absorva a
umidade. Cuidados • não expor os produtos ao calor,
chuva e raios uv naturais ou artificiais. Eles podem
provocar descolamentos, rachaduras e alteração na
coloração da madeira e dos acabamentos superficiais de maneiras distintas. • O envelhecimento natural das peças é acelerado pela ação da temperatura
e umidade natural do ar. • Quanto mais protegidos,
maior sua durabilidade. Use sempre apoios para
copos e similares para evitar absorção de umidade
ou vapor. • Caso ocorra derramamento de líquidos,
limpe imediatamente, pois a madeira poderá absorvê-los e manchar irreversivelmente • nunca utilize
objetos pontiagudos ou abrasivos na superfície de
seu móvel.

• MÓVEIS EM FIBRAS NATURAIS
São produtos desenvolvidos artesanalmente e
de forma sustentável com fibras naturais como
junco, vime, apuí, rattan, cana da índia e bambu.
São móveis para uso interno e não devem ser
expostos ao tempo. São fibras oriundas de varias
regiões da ásia e brasil. Suas tonalidades são
influenciadas pela época e região de extração.
Limpeza • a limpeza diária deve ser feita com
flanela seca para remover o pó. • Eventualmente
pode ser efetuada uma limpeza úmida, com uma
flanela. Secar imediatamente para evitar que a
fibra absorva a umidade. Cuidados • não expor
os produtos ao calor, chuva e raios uv naturais
ou artificiais. Eles podem provocar descolamentos e alteração na coloração. • O envelhecimento
natural das peças é acelerado pela ação da temperatura e umidade natural do ar. • Caso ocorra
derramamento de líquidos, limpe imediatamente, pois a fibra natural poderá absorvê-los e manchar irreversivelmente • nunca utilize solventes,
produtos abrasivos, alvejantes, álcool, óleos ou
benzinas na limpeza.
• MÓVEIS EM CRISTAIS E ESPELHOS
O vidro é frágil e quebra-se em cacos afiados.
Estas propriedades podem ser modificadas, ou
mesmo ser mudadas inteiramente, com a adição de outros compostos ou tratamento de
calor (vidro temperado). O espelho é um vidro
comum, que recebe uma camada de níquel prata
protegido, que dá uma reflexão total ao vidro,
transformando-se no espelho. Limpeza • para
manutenção, utilize apenas uma flanela seca ou
úmida. • No caso de manchas oleosas causadas
pelo toque das mãos, utilize apenas produtos de
limpeza voláteis (ex: limpa vidros), não aplicando
esses produtos diretamente na superfície do
móvel. Aplique-o primeiramente em uma flanela
e depois limpe. Cuidados • não utilizar produtos
abrasivos (lixa, palha de aço, esponjas ásperas,
sapóleo, etc.) Em qualquer superfície do cristais/
espelho. • Utilize feltros nos objetos para proteger
a superfície dos cristais/ espelhos de arranhões.

• MÓVEIS EM FIBRAS SINTÉTICAS
Nossos móveis são fabricados artesanalmente,
podendo ocorrer variações nos acabamentos
de pintura, tonalidade das fibras e tecidos,
devido a lotes diferentes de fabricação de
quaisquer matérias-primas industrializadas.
Portanto, não nos responsabilizamos quanto à
precisão destes produtos quando comparados
a mostruários, ou a peças existentes fabricadas em datas diferentes. Nossos produtos são
resistentes às intempéries, ideais para utilização em áreas externas, cobertas e descobertas, mas para se manterem conservados por
muitos anos, são necessários alguns cuidados.
Limpeza • manutenção diária utilizando-se um
simples espanador ou aspirador de pó, evitando acúmulos de sujeira particulada (pó) e
outros resíduos, facilitando sempre as manutenções posteriores. • Recomendamos a cada
60 dias uma limpeza mais elaborada. Para a
limpeza da estrutura metálica do móvel, no
caso dela ser aparente, utilizar uma esponja
macia. Para limpeza da fibra sintética, utilizar
uma escova de cerdas macias. Em ambos os
casos, utilize uma solução de água e sabão
neutro e em seguida água corrente em abundância, para retirar os resíduos de sabão. •
Para evitar manchas ou arranhões na pintura,
indicamos a utilização de cera automotiva, que
dará maior brilho à peça, criando também uma
película protetora, que ajudará a evitar fixações
posteriores de poeira. Cuidados • importante
evitar o contato direto com protetores solar,
bronzeadores e repelente, pois eles podem
causar manchas nas fibras, principalmente em
cores mais claras; neste caso, aconselhamos a
forração da área de contato com uma toalha.
Caso ocorra por acidente, retire a mancha
o quanto antes para evitar que a exposição
solar possa dificultar ou impedir a retirada
da mancha posteriormente. • Não utilizar em
hipótese alguma álcool, thinner, veja e outros
produtos que sejam abrasivos ou corrosivos, e
que em sua formulação contenham derivados
de soda, ácido ou petróleo. Utilizar sempre e

somente produtos à base de água. • As fibras
sintéticas com as tonalidades naturais e palha
envelhecido, não devem ser utilizadas em área
externa descobertas, pois o processo de envelhecimento nada mais é que um corante tipo
betume, que não é absorvido pela fibra, e que
acaba se soltando como tempo, principalmente quando exposto diretamente ao sol.

• MÓVEIS ESTOFADOS ÁREA EXTERNA COBERTA
Indicamos a utilização de tecidos 100% acrílicos,
ou tecidos revestidos, como aquablock, que contenham camada com proteções de impermeabilizantes. Área externa descoberta: indicamos a
utilização de tecidos sintéticos, como náuticos.
Limpeza • para conservação e limpeza dos estofados recomendamos usar regularmente espanador
ou flanela seca para retirar o pó. • Se cair líquido no
estofado, remova o mais rápido possível com uma
flanela ou papel absorvente. Pressione levemente
a região, sem esfregar. • Se houver a necessidade
de lavar o estofado, procure sempre empresas
especializadas. • Aconselhamos a alocação das
tapeçarias em local seco e ventilado, e em caso de
encharcamento das espumas, proceder à abertura
dos zíperes em posição que facilite o escoamento
da água, visando evitar o mau cheiro ocasionado
por água parada. Cuidados • para maior durabilidade dos estofados que ficam expostos em
áreas descobertas, recolhê-los sempre que não
estiverem sendo utilizados e guardá-los em um
ambiente seco e ventilado • importante evitar o
contato direto com protetores solar, bronzeadores e repelente, pois eles podem causar manchas
nos tecidos, principalmente em cores mais claras;
neste caso, aconselhamos a forração da área de
contato com uma toalha. Caso ocorra por acidente,
retire a mancha o quanto antes para evitar que a
exposição solar possa dificultar ou impedir a retirada da mancha posteriormente. • Muito cuidado
ao utilizar objetos pontiagudos e ou cortantes. •
Não use abrasivos/produtos químicos alcalinos ou
clorados com alvejante.

• MÓVEIS EM MADEIRA
Os móveis para área externa utilizam madeiras
maciças específicas e com maior resistência às
intempéries, como o cumaru e o freijó. Com o
tempo toda madeira reage às condições de uso
do clima: sol e chuva, ar seco e úmido, calor e frio.
Por isso, recomendamos que os produtos em
madeira permaneçam em áreas externas cobertas. Tomando este cuidado e fazendo a manutenção corretamente, você garante muito mais
resistência de beleza aos seus móveis de madeira.
Limpeza • limpar sempre com uma flanela levemente umedecida com água. Cuidados • recomenda-se a aplicação do stain após os primeiros
6 meses de uso. Depois desta primeira aplicação,
repita anualmente o processo. Procure um profissional especializado. • Evite deixar seu móvel
exposto ao ar livre por longos períodos de tempo.
O contato excessivo com o sol provoca retrações e
rachaduras. • Em caso de contato excessivo com a
água, a madeira pode se expandir, desalinhando o
encontro das peças com fibras de sentido oposto.
Aplicação do stain • lave o seu móvel com água,
com ou sem o auxilio de sabão neutro. Depois de
completamente seco, avalie a superfície. • Lixe a
peça com lixa d’água 240, sempre no sentido dos
veios da madeira, de forma que a madeira fique
lisa e sem resíduos do verniz anterior, até expor
a madeira original. Limpar a peça removendo
toda poeira antes da aplicação do stain. • Aplicar
o stain com trincha sobre a superfície da madeira,
em camadas finas e bem distribuídas, sempre em
direção aos veios da madeira, de modo que não
fique nenhum excesso. Aplicar 2 demãos se o
produto for utilizado em área coberta e 3 demãos
se o produto for utilizado em área descoberta,
com intervalo de 10 horas entre cada demão. A
secagem pode variar de acordo com as condições
meteorológicas. Assim, aconselhamos que para
a reaplicação do stain, seja feito teste de toque
na madeira para averiguação da secagem. • Após
todas as demãos e tempo de secagem, usar a lixa
esponja apenas para alisar a superfície da madeira,
sem forçar muito nas quinas para não desgastar. •
Para produtos com acabamento em stain, a chuva
pode revelar perda da pigmentação da madeira.
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