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1 MANUAL DE USO E CONSERVAÇÃO

Você está recebendo um produto Classic Móveis feito com
dedicação e qualidade pelos nossos artesãos. Desejamos que
seu ambiente fique do jeito que você sonhou e que você tenha
momentos incríveis ao desfrutá-lo.

Observando com atenção as orientações contidas aqui você
garantirá uma longa vida útil ao seu produto.

2 CUIDADOS GERAIS NO USO DOS MÓVEIS

- Caso necessite transportar os móveis não os arraste, levante-
os com cuidado.
- Durante a limpeza nunca utilize qualquer tipo de solvente
(como álcool, acetona ou thinner), produtos abrasivos,
detergentes ou qualquer produto que contenha soda ou ácidos.
- Verifique o nivelamento do seu espaço, reduzindo assim a
probabilidade do móvel empenar.
- Todos os móveis são nivelados e ajustados na fábrica.
Portanto, se apresentarem problemas desta ordem, verifique se
estão nivelados ao piso.
- Cuidado com bronzeadores e repelentes, eles podem
ocasionar manchas nos tecidos.
- Com o passar do tempo, os móveis de cor escura de uso
externo podem sofrer pequenas alterações em sua cor original.
- Cuide para que os móveis que possuem vidro não sofram
excesso de peso ou impactos, evitando assim avarias ou quebra.
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- Evite que saltem sobre os móveis ou sentem nos braços e
encostos. Assim o tempo de vida do seu móvel será maior.
- Para aumentar a vida útil das almofadas não as deixe expostas
ao tempo quando não estiverem em uso. O tecido é
impermeável, para uso em áreas molhadas. No entanto, a
contínua exposição ao tempo (sol, chuva, sereno, maresia,
poeira, etc.) reduz consideravelmente sua durabilidade e ainda
muito sujeita ao aparecimento de mofo. Retire as almofadas e
coloque-as em lugar seco e arejado.
- Almofadas embaladas com plástico quando molhadas mofam o
tecido. Retire o plástico assim que for expor seu móvel ao
tempo.
- Evite sobrecarregar os móveis. Evite usá-los como escada e
apoio.

3 ORIENTAÇÕES DE MANUTENÇÃO DE LIMPEZA POR MATERIAL

3.1 Alumínio Pintado
Alumínio pintado através da pintura eletrostática,
proporcionando ergonomia e resistência aos móveis. A
durabilidade da pintura eletrostática é resultante dos cuidados
com a manutenção, sendo recomendada uma frequência
mínima de limpeza para assegurar durabilidade e beleza. Para
que a limpeza seja feita sem provocar arranhões na pintura,
recomenda-se o uso de esponja ou pano macio embebido em
álcool (cuidado para não atingir a fibra sintética ou a tela Sling)
ou sabão neutro com água morna em solução de 5%. A limpeza
deve ser feita de forma moderada com movimentos circulares. 
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Evite o uso de produtos químicos de ação corrosiva, tais como
soda cáustica, ácido muriático e também solventes como
thinner, éter, acetonas, etc.

3.2 Alumínio Polido
Utilize um pano seco e macio, tipo flanela, levemente umedecido
em álcool (cuidado para não atingir a fibra sintética ou a tela
Sling) para limpar impurezas na superfície do material. O
alumínio polido pode alterar o brilho e a aparência com o
contato contínuo das mãos, chuva, poluição ou maresia. Existem
polidores específicos que podem ser utilizados. Os móveis com
acabamento polido não podem receber umidade enquanto
estiverem embalados, caso aconteça, a embalagem plástica deve
ser removida imediatamente, evitando o aparecimento de
manchas que comprometem o brilho da peça. Em ambientes
úmidos próximos ao mar, aplique a cera uma vez ao mês. Em
outras regiões, aplique a cera a cada três meses para manter o
alumínio em bom estado de conservação. Pode-se utilizar cera
automotiva para remover manchas e realçar o brilho da peça.

3.3 Tela Sling
Material sintético composto por fios de poliéster revestidos por
PVC, resistente às intempéries e à água de piscina e mar. Recebe
tratamento antibacteriano, antifúngico e anti-UV (Raios Ultra-
Violeta), para evitar o amarelamento precoce e bolor. Para
limpá-lo, use somente um pano ou uma esponja macia com
água e sabão neutro. Após, passe uma flanela seca. Nunca
utilize produtos abrasivos.
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3.4 Fibra Sintética
Os móveis em fios sintéticos podem ficar em áreas descobertas,
por isso, tendem a sujar com maior frequência e esse acúmulo
de impurezas sobre o material é capaz, com o passar do tempo,
de ressecar e partir as fibras. Portanto, o ideal é limpar as peças
regularmente, usando pano ou escova com cerdas macias
molhada em uma mistura de água com sabão neutro. Na
sequência, deixe os móveis secarem naturalmente à sombra.
Durante a higienização de sintéticos, respeite também o sentido
das fibras e nunca aplique força demasiada para não
comprometer a superfície do trançado. Apesar de serem
resistentes à chuva, ao sol e ao cloro da piscina, os móveis em
fibras sintéticas podem sofrer pequena alteração de cor (clarear
ou amarelar) quando expostos às intempéries ou à água clorada
por prolongados períodos. Na higienização nunca utilize
lavadoras de alta pressão, pois a força da água pode deformar a
estrutura do móvel. Produtos abrasivos ou químicos como
álcool, alvejante e solvente, também são proibidos, já que o uso
dessas substâncias tende a ocasionar o clareamento,
ressecamento e, por consequência, a quebra das fibras.

3.5 Corda Náutica
Para a manutenção nas peças de corda náutica é recomendada
a utilização de sabão neutro e esponja macia. Ambientes com
vapor, como piscinas aquecidas e saunas, por exemplo, são
ambientes que requerem limpeza frequente, geralmente
mensal, para que não haja proliferação de fungos ou mofo. Não
devem ser usados produtos abrasivos: solvente, álcool, produtos

http://macdesign.com.br/blog/qual-e-o-melhor-modelo-de-piscina-ideal-para-cada-projeto/
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com cloro, palha de aço e lavadora de pressão estão proibidas.
A corda náutica tem boa durabilidade e é resistente às
intempéries, mas o ideal é que os produtos sejam utilizados em
áreas fechadas ou semi abertas. Quando não for o caso,
recomendamos ou o recolhimento ou a proteção com capas
impermeáveis. Tais cuidados são imprescindíveis para alongar a
vida útil e tonalidade das peças. 

3.6 Madeira
A madeira é uma matéria-prima natural. Fatores como a idade
da árvore, região de procedência, época e sentido do corte,
influenciam em sua tonalidade, desenho e resultado final após o
acabamento. Pequenas imperfeições são características destes
produtos podendo ocorrer leves fissuras e trincos na face lateral
da madeira, tendo uma variação de acordo com a temperatura e
a umidade do local em que estão expostos. Limpeza: Passe um
pano seco e macio para retirar o pó. Se preferir, use um pano
umedecido e, em seguida, um pano seco. Manchas: Use um
pano umedecido em uma solução diluída em água e sabão
neutro e, em seguida, um pano seco. Não exponha os móveis de
madeira à luz solar, evitando assim possíveis alterações na
coloração e na textura da peça. Proteja os tampos contra
objetos úmidos, quentes (nunca coloque panela quente
diretamente em contato com a superfície, pois causa mancha de
queimado), coloridos que soltem tinta, pontiagudos ou
cortantes. Evite que a luz de abajures e luminárias incida
diretamente sobre o móvel. Para evitar danos irreversíveis ao
acabamento, use somente produtos específicos para limpeza de 
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madeira, de preferência à base de silicone, que proporciona
maior resistência à umidade e sujeira. Verifique se a natureza da
cor para a qual o produto é indicado é a correta para o seu
móvel. Nunca utilize thinner, aguarrás, removedores, etc. Evite o
contato dos móveis com a água, o que pode deteriorar o
aspecto interno e externo dos móveis. Não use lustra móveis,
sob o risco de manchar o acabamento. Os móveis em
acabamento em verniz não podem ficar em áreas totalmente
abertas. Os móveis em acabamento Osmocolor/Polisten devem
ser tratados periodicamente (média de 06 meses) com aplicação
de nova camada com bucha simples.

3.7 Vidro
Vidro liso: Sujeiras superficiais, limpar com pano branco
umedecido com álcool doméstico ou produtos para limpeza de
vidros (líquidos transparentes). Sujeiras profundas, utilizar água
e sabão neutro lavando a superfície, enxaguar bem e secar com
pano limpo. Vidro jateado: Sujeiras superficiais devem ser limpas
com esponja macia umedecida com fluido de silicone. Retire o
excesso com um pano limpo e seco que não solte pêlos. Sujeiras
profundas devem ser limpas com água fria e sabão neutro,
enxaguar com água fria e secar com pano limpo e que não solte
pêlos. Vidros com película de fosqueamento (aspecto
semelhante ao vidro jateado): arranhões nestes podem ser mais
fáceis de serem feitos e observados em relação ao vidro comum,
portanto a limpeza de ser feita com bastante cuidado.  Se as
sujidades  sobre o vidro  forem  visíveis,  limpe o vidro antes com
uma  solução  de  água  e algumas  gotas  de  detergente neutro.
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Utilize um pano levemente umedecido na solução e que seja
macio, limpo e que não solte fiapos. Em seguida seque o vidro
fazendo uso de outro pano macio, limpo, seco e que não solte
fiapos. Utilizar papel pode arranhar o vidro. 

3.8 Tecido Acquablock
Tecido de alta qualidade, desenvolvido a partir de fibras
especiais envolvidas por resina altamente resistente. Esse
tratamento exclusivo garante o arejamento entre os fios, com
um toque macio e agradável, sendo indicado para o
revestimento de estofados, cadeiras e almofadas, para áreas
externas e internas. Apresenta ainda proteção contra raios
solares, fungos e bactérias. Para o uso em áreas externas
recomendamos que o produto não seja exposto diretamente ao
tempo, principalmente na combinação de fatores como chuva,
sol e umidade excessiva, pois sua durabilidade e resistência
serão comprometidas caso não seja feita uma manutenção
diária. Limpe regularmente a superfície do tecido, com pano
umedecido em água na temperatura ambiente e deixe secar.
Elimine sujeiras acidentais com pano limpo, esponja ou papel
absorvente sem comprimir para dentro do tecido. Não
armazenar o produto se estiver úmido ou em locais úmidos.
Não utilizar produtos abrasivos, tais como escovas com cerdas,
jatos de água, esponjas e produtos químicos como detergentes
em pó, solventes, cloro, etc. As almofadas são encapadas com
zíper, permitindo a retirada da espuma e lavagem do tecido.
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3.9 Tecido Corino
Material que possui uma malha tipo lã na parte inferior, sendo a
malha sintética com acabamento náutico. O corino é o tipo mais
comum de couro sintético, feito em plástico, de forma a ficar
parecido com o couro legítimo, tratado para prevenir a
proliferação de ácaros, fungos e bactérias. De fácil limpeza, o
corino é ideal para casas com crianças e animais domésticos.
Por ter plástico em sua composição, o material é impermeável,
não mancha facilmente e não requer manutenção além da
higienização. Outra vantagem é o conforto proporcionado pelo
material. Ele é flexível, estica com facilidade e permite a
circulação de ar, fazendo com que os estofados não esquentem
com facilidade. Remova manchas aplicando detergente ou álcool
com pano limpo e seco, em movimentos suaves. Em seguida,
passe pano úmido com água limpa sobre o local. As almofadas
são encapadas com zíper, permitindo a retirada da espuma e
lavagem do tecido. Pode ser lavado com sabão neutro, cuidando
para não secar ao sol e não utilizar produtos químicos na
lavagem.

4 OMBRELLONES

Produto confeccionado com material semelhante ao courvin, um
tipo de revestimento vinílico que imita o couro. Antes de usar,
verifique se o ombrellone está totalmente desenrolado. Durante
a abertura ajude a afastar as varetas com as mãos para que o
equipamento  não  trave. Quando não estiver sendo usado deve 

https://www.westwing.com.br/plastico/


permanecer fechado, devidamente limpo, seco e, se possível,
protegido por capa. Em caso de vento forte, chuva intensa ou
tempestade, devem ser recolhidos. O tecido é removível e
lavável a mão com água e sabão neutro, não o coloque na
máquina de lavar nem centrifugue. Para limpeza da estrutura de
madeira / alumínio / plástico utilize pano úmido. Os ombrellones
de cores escuras podem sofrer alterações nestas devido à
exposição ao sol.

5  CAPAS PROTETORAS

Produto confeccionado em tecido impermeável bagum. 
 Recomendamos que as capas sejam removidas, pelo menos,
duas vezes na semana por duas horas, para circulação de ar nos
móveis e na parte de baixo das mesmas. Este procedimento é
imprescindível em períodos muito chuvosos para que não se
desenvolva mofo nos móveis, tecidos e almofadas.
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Obrigada por escolher a Classic!


