
Tudo sobre....
 

 
LIMPEZA E MANUTENÇÃO
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DA VARANDA
 

Para a limpeza adequada, a almofada deve ser removida do móvel e limpa apenas com pano
úmido limpo, secando à sombra. Apesar de ter um acabamento impermeável, recomenda-se
que a almofada seja removida do móvel em caso de chuva forte, evitando assim que a água
vaze para o seu interior pela costura causando infiltrações e bolor.
Tecidos e corda expostos diretamente ao sol, podem sim apresentar variações de cor. Isto
não se caracteriza defeitos de fabricação ou má manutenção e sim um desgate natural.
As almofadas são fáceis de retirar facilitando assim a higienização e  para deixa-las dentro
de casa, enquanto não estiver usando ou viajando.
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Almofadas/Tapeçaria

 Já a manutenção da fibra e da corda é bastante simples. Basta sabão neutro e água corrente
para que a corda e a fibra sintética resgatar suas propriedades originais em cor e beleza.
São materiais resistentes e possuem proteção UVA e UVB o que permitem ficar 100% exposto 
a sol  e chuva.

Fibra Sintética e Corda Náutica

Madeira

Produtos que não devem ser utilizados

Com o tempo é natural a mudança na tonalidade da cor e ressecamento da capa protetora de
verniz polisten. Para que possa resgastar a cor é necessario estar fazendo a manutenção com
o uso adequado de verniz. Pouca camada de verniz é necessario para que a madeira
apresente uma boa aparência e uso exagerado pode causar manchas. é recomendado que a
madeira seja lixada, para que possa haver uma melhor fixação.

 
 
 

Solventes
Cloros

Produtos Abrasivos
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Estrutura/Suporte
A manutenção da estrutura é feita somente com agua corrente e sabão neutro. Caso seja
necessario esfregar utilizar a parte não abrasiva da esponja. Caso a pintura risque, pode ser 
utilizado spray Preto ou bege para a camuflagem e manutenção do brilho.


