
                                            

Preserve seu mobiliário: para maior durabilidade e funcionalidade do seu mobiliário, confira 

as orientações de cuidados para o dia a dia 

LIMPEZA 
Para a limpeza do seu móvel, utilize somente 
sabão neutro e um pano levemente 
umedecido. Dê preferência a panos brancos 
e limpos para evitar manchas no produto. 
Na limpeza diária, evite produtos abrasivos, 
como palhas de aço, esponja de lã de aço, 
saponáceo ou outros que possam riscar ou 
descolar a camada protetora. 

 CUIDADO COM O PESO  
Logo após a montagem, certifique-se de que 
seus móveis ficaram bem montados e de 
acordo com o projeto. Após a instalação não 
coloque peso sobre os móveis por um 
período de 24 horas. Este é o tempo 
necessário para a colagem completa dos 
produtos. 
O peso interno para as prateleiras deverá ser 
distribuído uniformemente no módulo. 

SEMPRE NOVO  
Evite o acumulo de pó sobre as dobradiças, 
corrediças de gavetas ou trilhos das portas.  
Evite o excesso de vapor, bem com o 
excessos de gorduras, ambos causam o 
descolamento e engorduramento  dos 
módulos, principalmente próximos ao fogão, 
instale um exaustor e utilize-o. 
Evite manusear os acessórios (arramados, 
dobradiças, corrediças e puxadores) com as 
mãos sujas de sal, vinagre, limão e outros 
produtos abrasivos ou corrosivos. 

 LONGE DO CALOR  
Evite a exposição do produto ao excesso de 
luz solar, isso desgasta o móvel, tornando-o 
amarelado e surgindo imperfeições nos 
acabamentos e estética do produto. 
Não passe roupa sobre o móvel, não utilize 
panelas, formas, assadeiras e demais 
utensílios quentes ou aquecidos diretamente 
sobre os tampos, isso pode causar danos 
como: manchas, bolhas, ou deslocamento 
dos acabamentos. 

SEMPRE SECO  
Durante o uso ou após a limpeza, evite 
deixar panos umedecidos sobre o móvel, o 
excesso de umidade ocasiona inchaço dos 
componentes do móvel. 
Em caso de mofo provocado por infiltração, 
vazamento ou umidade do ar, siga as 
orientações: 
1-detecte a causa do mofo e elimine-a 
2- limpe bem o local, passe produto antimofo 
e deixe o móvel aberto o tempo necessário 
para secagem completa. 
3- não armazene produtos no móvel até que 
o mofo esteja totalmente controlado. 

 PEGUE LEVE  
Evite apoiar-se nas portas e gavetas, bem 
como realizar movimentos bruscos na 
abertura e fechamento das mesmas, isso 
poderá desregular e prejudicar a estética do 
produto, comprometendo a funcionalidade e 
durabilidade do móvel.  

 



 

 

 


