
 

INSTRUÇÕES QUANTO AO ACABAMENTO E CONSERVAÇÃO DOS MÓVEIS 
 
A madeira 
 
A madeira é um produto natural, e ao ser exposta às alterações climáticas podem  ocorrer pequenas 
trincas. A exposição do móvel por um longo período às situações abaixo explicadas poderá causar um 
desequilíbrio no comportamento da madeira. Evite deixá-lo exposto ao ar livre por longos períodos de 
tempo. O contato excessivo com o sol provoca rachaduras e o contato excessivo com a água pode expandir 
a madeira, desalinhando o encontro de peças. As variações de tonalidade e textura da madeira não são um 
defeito, mas características da madeira de eucalipto. Com o tempo a madeira pode adquirir uma 
tonalidade acinzentada, dando o tom de madeira velha, o que para muitos embeleza o produto. Nos 
primeiros dias de uso, a chuva pode causar a transferência da pigmentação da madeira para o piso. Após 
alguns dias, ou com a lavação, as manchas desaparecerão naturalmente. 
 
Acabamento dos móveis 
 
Para o acabamento da nossa linha de produtos é utilizado o impregnante Stain, próprio para ambientes 
externos, prolongando o tempo de vida dos produtos. O impregnante Stain é repelente à água, protegendo 
a madeira dos raios UV, e tem na sua composição propriedades inseticidas e fungicidas, proporcionando 
maior durabilidade do produto. 
 
A conservação 
 
Sugerimos alguns cuidados para maior durabilidade do seu móvel: 
- De tempos em tempos, reapertar os parafusos; 
- Sempre que possível recolher os móveis para locais protegidos do sol e da chuva. 
Para manter o seu móvel bonito por mais tempo, recomenda-se aplicar o impregnante Stain após os 
primeiros seis meses de uso e depois anualmente. Você mesmo pode fazê-lo, veja como: 
- Limpe o móvel com um pano umedecido com água e sabão neutro; 
- Depois de seco, avalie a superfície da madeira, se for necessário lixe-o com uma lixa fina; 
- Aplique o impregnante com um pincel, e depois com um  pano seco retire o excesso. 
Para quem quiser ter um móvel envelhecido, na cor acinzentada, dispensar a aplicação do impregnante 
sugerido acima, efetuando apenas a limpeza do móvel. 
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