Manual de limpeza e manutenção

Tecidos


Utilizar sabão neutro com esponja umedecida;



Remover o excesso com pano úmido;



Secagem em ambiente arejado e sombra;



Não utilizar produtos químicos para limpeza.

* Limpar regularmente, aspirando e escovando o pó. As sujeiras acidentais devem ser
eliminadas rapidamente com uma esponja ou pano branco limpo e macio.
* Nunca expor diretamente ao sol, pois os raios ultravioletas atacam as fibras naturais,
danificando os tecidos.
* Produto não resiste à mancha de iodo e caneta esferográfica.

Borracha/ Emborrachados
Com um pano limpo e seco, retire o pó, com o mesmo tipo de pano umedecido com fluído
de silicone, passe por toda a superfície e em seguida retire o excesso.

Cromados
Nunca deixe líquidos de espécie alguma secarem sobre a superfície cromada, não devem
ser expostas a maresias e não deve deixar o acumulo de pó, pois estimula o aparecimento
da ferrugem.
Para limpeza, umedeça um pano branco, macio e limpo. Passe em toda a área. Seque
rapidamente com outro pano macio e limpo. Utilize também uma solução de álcool diluída
em água de 50%, querosene ou álcool doméstico puro.
*Nunca devem ser utilizados produtos abrasivos como polidores (Kaol), pasta polidora,
solventes, esponjas de aço e similares.
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Anodizado/ Pintado
Umedeça um pano branco e macio com detergente multiuso, álcool doméstico ou uma
solução de água e detergentes neutros a 50%. Passe em toda superfície rapidamente, em
seguida retire o excesso com um pano branco e macio umedecido com água. Seque
rapidamente com pano limpo e macio.

Madeiras Envernizadas
Umedeça um pano branco macio e limpo numa solução de água e detergente neutro,
passando em toda a superfície com movimentos circulares. Logo em seguida, com um pano
branco macio e limpo retire o excesso, secando logo em seguida.

*A Mogiflex reserva-se o direito de modificar as especificações ou adicionar melhorias em seus produtos ou
sistemas em qualquer momento, sem aviso prévio.
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