
MANUAL DE USO E CONSERVAÇÃO

Olá,

Somos a Maqmóveis, uma empresa familiar e brasileira, líder de mercado no segmento de

móveis escolares e referência em mobiliário corporativo contemporâneo, com atuação em

todo Brasil.

Neste manual apresentamos orientações de uso e conservação para seus produtos

Maqmóveis. Para ampliar a vida útil de seus novos móveis é de fundamental importância

que as informações deste manual sejam repassadas a toda equipe de limpeza e manuseio.

Para qualquer dúvida ou esclarecimentos adicionais, fale conosco através do e-mail:

sac@maqmoveis.com.

Até logo!

1. ARMÁRIOS, TAMPOS,  ASSENTOS,  ENCOSTO  E  PRANCHETAS

É importante que seu produto da Maqmóveis seja higienizado regularmente, pois o acúmulo

de poeira modificará suas características. Para a limpeza do seu móvel, utilize apenas um

pano de algodão levemente umedecido com água. Para retirar qualquer resquício de

umidade use um pano seco. Tome nota: essa é uma etapa importante, porque o acúmulo de

água em panos encharcados causa danos na madeira.

Não utilize abrasivos, tais como escovas, esponjas de lã ou aço, saponáceos, etc. que

podem riscar, danificar e modificar as características naturais dos móveis. Produtos

alcalinos como removedores, álcool, ceras, vinagre e limão também não devem ser

utilizados para preservar a camada protetora dos móveis, e evitar que descolem.

2. PINTURA EPÓXI
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Para produtos finalizados com pintura epóxi, a primeira etapa da limpeza deve ser realizada

com esponja ou pano macio umedecido com água e sabão, ou detergente neutro. A

segunda etapa é secar a superfície por completo, com um pano macio e seco.

3. MADEIRA

Para limpeza de superfícies de madeira, utilize exclusivamente um pano macio feito de

algodão. Evite a exposição dos móveis à luz solar direta, que se prolongada, causa alteração

nas cores e aparência desgastada. Nunca utilize panos encharcados, saponáceos, palha de

aço ou outros abrasivos.

Por fim, sempre que for limpar ou polir superfícies de madeira, seque completamente toda a

área com um pano de algodão para evitar manchas, estufamentos e outros danos.

4. LAMINADO DE ALTA PRESSÃO

Tudo o que você precisa para limpar o laminado de alta pressão (superfícies dos tampos) é

um pano macio ou esponja não abrasiva e uma pequena quantidade de sabão neutro. Ainda

é possível fazer a limpeza utilizando limpadores de vidro ou vinagre de álcool incolor.

Umedeça o pano levemente de modo que não fique encharcado, e passe-o sobre a

superfície do laminado de alta pressão pelo menos uma vez ao dia, ou imediatamente após

o uso. Seque na sequência para evitar manchas superficiais.

5. RODÍZIOS

Utilize apenas um pano macio, levemente umedecido com água e sabão neutro, e na

sequência, seque-os com um pano seco. Nunca utilize produtos abrasivos.

Ainda, recomendamos que você lubrifique os rodízios mensalmente, aplicando uma

pequena quantidade de óleo lubrificante nos eixos e banda de rolagem. Evite exposição à

luz solar, alta umidade e salinidade, para preservar o perfeito funcionamento dos rodízios.

Lembre-se que a correta aplicação de carga sobre qualquer tipo de rodízio é condição

fundamental para a boa movimentação dos produtos. Assim, para utilização segura de

móveis com rodízios, considere sempre o peso indicado pelo fabricante para cada tipo e

modelo de rodízio.
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6. UMIDADE

Ainda que adequadamente revestidos, a umidade compromete a vida útil dos seus móveis.

Verifique antes da montagem e periodicamente após a instalação, se existem pontos de

vazamentos ou infiltrações de umidade nos ambientes onde seus móveis serão dispostos.

Se os produtos forem instalados em local considerado úmido, antes do início da instalação,

recomenda-se a colocação de placas de isopor nas paredes, com intuito de criar uma

barreira entre as matérias-primas (compensado multilaminado de madeira maciça e

laminado de alta pressão) e qualquer umidade.

Tintas antimofo também são recomendadas para a ampliar a conservação dos móveis, pois

absorvem a umidade das paredes. Durante o uso ou após a limpeza, evite deixar panos

molhados ou umedecidos sobre os móveis para não causar danos permanentes ao

revestimento, em função do inchaço causado  pelo excesso de umidade.

7. EXPOSIÇÃO AO SOL

Evite a exposição direta de raios solares UV (ultravioleta) e IV (infravermelho), sobre seus

móveis. A exposição constante ao sol altera as características originais das

matérias-primas (compensado multilaminado de madeira maciça e laminado de alta

pressão), tornando-as amareladas e prejudicando sua durabilidade e aparência.

Em ambientes com exposição solar excessiva, recomendamos a utilização de persianas,

películas ou cortinas .

Quer saber mais sobre as nossas matérias primas? Aponte a câmera do seu celular para o

QR Code abaixo, e baixe agora o Guia Prático de Materiais Maqmóveis.
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