MANUAL DE LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO DOS MÓVEIS

M Ó V E I S

P L A N E J A D O S
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MUITO OBRIGADO
pela preferência e con ança na Simonetto

Com mais de 25 anos de
experiência no mercado
moveleiro, a Simonetto produz
móveis planejados para todos
os ambientes. Nossas lojas
estão distribuídas em diversos
estados brasileiros e também
no Paraguai. Todos os nossos
produtos possuem selo de
certi cação internacional,
desenvolvidos tendo como
premissa o respeito ao meio
ambiente. O objetivo da
Simonetto é ajudar você a
construir os ambientes que
sempre sonhou. Em todos os
segmentos oferecemos
soluções práticas para projetos
de alta qualidade, dentro do
conceito de personalização
com 100% de aproveitamento
do espaço. Um de nossos
grandes diferenciais é a entrega
com frota própria, o que torna o
processo mais ágil. Nas
páginas a seguir, você vai
conhecer a melhor forma de
limpar e conservar seus móveis,
preservando a durabilidade,
qualidade e funcionalidade que
já são marcas registradas da
Simonetto.

Produtos são transportados com frota própria.
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DICAS
Melhore a utilização e a
durabilidade dos seus móveis
01

Os móveis devem ser mantidos sempre longe da umidade. É aconselhável a
utilização de vedantes de silicone na junção dos tampos e das pias com o
revestimento das paredes.
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No caso de cozinhas, banheiros e lavanderias, lembre-se: cuidado redobrado nas
áreas ao redor da pia, pois elas estão mais suscetíveis à ação da umidade.
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Caso algum líquido, de qualquer espécie, caia sobre o móvel, seque o local
imediatamente.
Evite a incidência de raios solares diretamente nos móveis. Com o tempo, eles
poderão alterar a cor original e as características do produto.
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Cuidado com o manuseio de materiais, objetos em geral e produtos de limpeza.
Pre ra levantá-los ao invés de arrastá-los para evitar riscos e danos nos móveis.
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Não se apóie nas portas, nem coloque peso excessivo sobre os móveis. Isso poderá
ocasionar deslocamento ou mesmo a quebra destes.
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Atenção às gavetas: jamais as use como apoio para subir em balcões ou alcançar as
partes superiores do móvel.
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Toalhas úmidas ou molhadas não devem ser estendidas nos móveis. A umidade
destas pode causar danos permanentes no produto.
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Tome cuidado ao colocar utensílios de cozinha aquecidos diretamente sobre os
móveis. Eles podem dani car a superfície.
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Ao cortar alimentos, utilize sempre apoios de proteção. Os instrumentos
de corte poderão riscar e dani car o produto. O mesmo vale para a
utilização de quaisquer outros tipos de objetos com lâminas ou
pontiagudos.
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Tintas e canetas podem causar manchas irreversíveis nos
móveis. Utilize anteparos especí cos para guardar estes
materiais.
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Sempre que possível, veri que as instalações hidráulicas do
ambiente onde o móvel está instalado, a m de garantir que não
ocorram vazamentos.
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O excesso de água é
prejudicial a produtos
que têm a madeira
como matéria-prima.
A umidade pode
causar deformações
e até estragar o móvel.

LIMPEZA
Siga estes passos
para manter seus
móveis sempre limpos

Armários, Portas e Tampos amadeirados
- Limpe seus móveis regularmente. A poeira acumulada deixa a superfície
sem brilho e pode, com o tempo, trazer um aspecto ruim ao móvel.
- Para a limpeza, utilize sempre um pano levemente umedecido e nunca
molhado.
Em seguida, seque bem o local com um pano seco. Mas só utilize
o pano seco após ter passado o pano úmido.
- Para retirar manchas mais resistentes, umedeça o pano com
sabão neutro (não-alcalino) e água ou álcool e água. Depois,
seque bem com um pano seco.
- Sempre que lustrar seu móvel, siga a textura natural dele para
evitar manchas.
- Só utilize lustra-móveis à base de silicone, que criam uma camada
protetora na superfície. Os coloridos e as ceras podem causar manchas
nos móveis.
ACONSELHAMOS EVITAR:
- O uso de substâncias alcalinas como vinagre, limão e sal, pode causar danos ao produto.
- Esponjas duras e ásperas, espanadores, palhas de aço e outras substâncias pontiagudas que
podem riscar e dani car o móvel.
- A utilização de panos de louça ou pano seco. Eles podem conter resíduos e desgastar o móvel.
- Pano encharcado: o acúmulo de água é prejudicial ao móvel em curto, médio e longo prazo.

Peças em Lacca
- Utilize pano limpo e macio levemente umedecido com água morna,
apenas o su ciente para aderir a poeira. Em seguida, seque bem,
alisando a superfície.
- Em caso de manchas mais fortes, use pano umedecido em
uma proporção de 50% água e 50% de álcool, também
secando logo na seqüência com um pano macio.
- Não utilize produtos de limpeza ou álcool puro, pois podem
dani car e/ou despigmentar o produto e nem objetos abrasivos que
possam riscar e causar danos.
- Limpe com freqüência pois a poeira pode, com o tempo, deixar a superfície
fosca e sem brilho e ainda acumular nos encaixes, deixando um aspecto escuro e
de difícil remoção.
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Vidros
- Se o seu móvel possui divisões em vidro, limpe-as sempre
com água e detergente neutro com um pano apropriado
ou com uma toalha de papel.
- Esponjas de aço, pano seco e outros itens abrasivos
podem riscar e dani car o vidro. Não use.
- Se optar pela utilização de limpa-vidros, não pulverize o
produto diretamente na superfície. O líquido pode escorrer e
dani car o móvel ou os acessórios.

Puxadores
- Devem ser limpos com panos macios, levemente
umedecidos com água. Ao m da limpeza, passe sempre o
pano seco para dar acabamento.
- Não utilize nenhum tipo de produto de limpeza ou
esponja e outro material abrasivo, pois eles podem riscar
os puxadores.

Dobradiças e Corrediças
- Conserve-as sempre limpas apenas com pano seco pois as dobradiças possuem uma camada
protetora à base de óleo. O acúmulo de gordura (derivada de frituras), poeira ou umidade nestes
locais pode prejudicar o bom funcionamento ou mesmo ocasionar oxidações ao produto.
- Além do pano seco, você pode usar um pincel de cerdas macias para retirar a sujeira dos cantos
mais difíceis. Não use produtos de limpeza, nem esponjas e outros materiais abrasivos.

Peças esmaltadas e de inox
- Estas peças deverão ser higienizadas com um pano
levemente úmido e sabão neutro. Você também pode
usar desengordurantes, mas sempre sem cloro ou
derivados.
- Ao término da limpeza normal, poderá ser aplicado
algum produto especí co para a conservação desse tipo
de material.

Veri que sempre a
composição química
dos produtos de
limpeza antes de
aplicá-los nos móveis.
Por via das dúvidas,
pre ra o detergente
ou sabão neutro.
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O peso máximo armazenado suportado
pelos armários e balcões é de até 20 kg
por porta.

Nossos fornecedores de MDF, matéria-prima utilizada na fabricação dos móveis, garantem
que o povoamento de insetos como cupins não acontece durante a produção, pois os
mesmos não resistiriam as elevadas temperaturas e pressões aplicadas na fabricação das
chapas.
No processo produtivo, os painéis não recebem tratamento contra insetos, no entanto, os
produtos químicos utilizados, como formol e resinas, acabam por di cultar a infestação.
O ciclo destes painéis dentro da Indústria da Simonetto é muito rápido, impossibilitando a
proliferação dos insetos. Por isso, garantimos a entrega do produto sem qualquer foco ou
incidência de cupins, porém, se aplicado em local infestado, o móvel não está livre de ser
atacado.
Ao longo do tempo, as resinas usadas na produção dos painéis de MDF perdem o poder de
suas substâncias químicas tornando os produtos mais vulneráveis aos ataques. Nossa
responsabilidade se restringe a entrega dos produtos em bom estado, por isso não nos
responsabilizamos por eventuais ataques de insetos que ocorram após a montagem dos
móveis.
Sugere-se que quando avaliado necessário, sejam feitas dedetizações nas residências, pois
não apenas os móveis podem ser afetados, mas todos os componentes de madeira. Uma vez
infestado, qualquer outra medida tomada torna-se mero paliativo, devendo o problema ser
resolvido apenas com a substituição. Por isso, as ações recomendadas são os bons cuidados
e atitudes preventivas.
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Os móveis planejados Simonetto são
fabricados em MDF e saem da fábrica sem
qualquer espécie de fungos, cupins ou
pragas. Para evitar que venham a ser
infectados, em caso de contato com
produtos ou locais já infestados, faça
dedetizações /descupinizações nos seus
ambientes regularmente.
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Declaro ter recebido o Manual de Limpeza e
Conservação da Simonetto Móveis Planejados

As informações contidas
neste manual devem
ser repassadas a todas
as pessoas que tem
contato com o móvel
ou que são responsáveis
pela limpeza da casa.
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