DS Movelaria
Manual de Cuidados e Conservação
Este manual contém as informações básicas para conservação do seu móvel. Ao seguir todas
as instruções, você está assegurando o prolongamento da vida útil do seu móvel. Portanto, leia
com atenção.

Cuidados essenciais para madeira, MDF e derivados:
1) Proteja os tampos dos móveis de contato com objetos quentes, úmidos, que soltem tinta,
pontiagudos ou cortantes. O uso de suportes evitará marcas e manchas indesejadas;
2) Em residências com problema de umidade, é aconselhável manter seu móvel afastado da
parede em pelo menos 7 cm. Isso ajuda na circulação do ar, evitando o mofo;
3) Proteja os móveis da luz solar direta. Isso evitará alterações na tonalidade e o
descascamento de laqueados;
4) Evite o contato dos móveis com água em excesso, ela pode causar rachaduras,
estufamento, mofo e alterações irreversíveis.

Dicas de Limpeza
1) Nunca use produtos químicos ou abrasivos no seu móvel;
2) No dia a dia, utilize um pano seco e macio para retirar o pó. Você também pode utilizar um
pano umedecido com água e sabão neutro e, em seguida, passar o pano seco;
3) Caso algum líquido tenha sido derramado no móvel, limpe seu produto o mais rápido
possível. Isso evitará marcas indesejáveis.

Metais

1) Para as estruturas metálicas de mesas, cadeiras ou mesmo puxadores e aramados de
alumínio, use pano úmido com sabão neutro. Após a limpeza, seque totalmente o produto
para evitar manchas;
2) Para limpezas leves, como tirar o pó diária ou semanalmente, utilize apenas um pano macio
e seco;
3) Nunca use materiais corrosivos, como esponjas de aço, para limpar o metal;
4) Não utilize objetos afiados para limpar os cantinhos do produto. Em vez disso, aposte em
um pincel com cerdas macias. Os objetos afiados podem causar danos ao metal e marcas
irreversíveis.

Vidros e Espelhos
Espelhos: Limpe com água morna, pano macio e limpo. Tome cuidado para não deixar que as
bordas do espelho permaneçam úmidas após a limpeza. Nunca utilize produtos abrasivos ou
qualquer tipo de solvente;
Vidros e acrílicos: Utilize limpa-vidros com pano macio ou toalhas de papel. Para conservar
melhor o acrílico utilize somente pano macio e limpo, água e sabão neutro. Nunca utilize
produtos abrasivos, como esponjas de cozinha ou metálicas, nem mesmo saponáceo,
detergentes ou qualquer tipo de solvente.

Ataques de Cupins, Fungos ou Pragas
Nossos fornecedores garantem que o povoamento de cupins, fungos ou pragas em geral não
acontece durante a fabricação, pois estas pragas não resistiriam às elevadas temperaturas e
pressões que a madeira sofre durante este processo. Além disso, no processo de fabricação
dos painéis são utilizados produtos químicos e elementos de composição como formol e
resinas que impedem a sobrevivência de qualquer praga que possa existir na madeira. Assim,
garantimos a entrega do produto sem qualquer foco ou incidência de pragas.
No entanto, os produtos derivados da madeira podem sofrer ataques, caso haja contato com
materiais ou locais infestados. Nossa dica é que, antes da instalação dos móveis, o cliente
certifique-se de que sua residência não possui focos de cupins, fungos ou outras pragas. Caso
possua, o indicado é providenciar a dedetização no local, antes da instalação dos móveis.

Peso
1) Nossos móveis são fabricados e testados para suportar um peso bem distribuído em
todo o módulo, de até 20 (vinte) quilos por porta.
2) O peso deve ser sempre bem distribuído uniformemente em toda a área do móvel.
Para evitar o efeito conhecido como empenamento, jamais coloque peso somente nas
laterais ou concentre-o na parte central do produto. Isso garantirá a qualidade,
durabilidade e segurança na utilização dos móveis.
3) Evite apoiar-se ou colocar peso nas portas e gavetas quando abertas.

