ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS PRODUTOS
OS ITENS ABAIXO NÃO CARACTERIZAM DEFEITO OU VÍCIO DO PRODUTO:
TAPETES EM VINIL: VILLAGE PALHA

. No manuseio, Sempre manter enrolado – nunca dobrar.
. Não propaga fogo, mas em contato com altas temperaturas o produto é
danificado.

. Manchas de tintas não são removíveis.
. Uso de produtos químicos indiscriminadamente.
. Por se tratar de um produto com base vulcanizada, Não transpira, por
conta disso pode ocasionar danos no piso, a verificação periódica no local,
se faz necessária.

.

Revestimento em parede (Village palha sem back): Poderá ocorrer,
após colocação, aparecimento de pequenas bolhas proveniente da cola, isto
não caracteriza defeito ou vicio do produto.

.

Objetos pontiagudos ou cortantes causam danos irreversíveis.

TAPETE VISCOSE:

.

Não são resistentes a qualquer tipo de líquido, podem manchar caso isto
aconteça, o tapete deverá ser lavado em oficinas especializadas.

.

Na lavagem, poderá ocorrer alteração nas suas características originais
(Cor, Textura, Brilho, Maciez e Resistência).

.

Mobiliários permanentes como: Poltrona, Sofá, Mesa, Cadeira, ETC podem
causar amassaduras e marcas irreversíveis.
TAPETES ARTESANAIS E EM FIBRAS NATURAIS: Seagrass,
Mountaingrass, Tear manual

.

Tapetes em tear manual, pode ocorrer variação nas medidas até 0,10CM
(Maior ou Menor) e nas tonalidades como são feitos em fibras naturais, eles
mudam com as variações do tempo e no tingimento, Que também é
Natural.

.

Estes tapetes devem ser lavados a seco e somente em oficinas
especializadas.

Se a manutenção não for feita adequadamente, o produto poderá sofrer
alterações nas suas características originais(Cor, Textura, Brilho, Maciez,
Tamanho e Resistência).

.

Tapetes em fibras vegetais e desidratadas, não são indicados para
ambientes fechados e úmidos devido a sua composição, pode embolorar.

.

Tapetes com base em látex, em contato com a umidade, causam
ressecamento na borracha, podendo danificar o piso, a verificação periódica
se faz necessária.

TODOS OS TAPETES, NO GERAL, SOLTAM PÊLOS E TENDEM A
DIMINUI COM O TEMPO DE USO E MANUTENÇÃO PERIODICA
ADEQUADA.
Nunca:
.
.
.
.
.

Dobrar;
Puxar pelas extremidades;
Amontoar;
Colocar peso ou objetos pontiagudos, quando estiverem enrolados;
Deixar seu cachorro urinar nos tapetes;

Tapetes de Sisal:

. Usar aspirador de pó periodicamente, se possível diariamente ou sempre
que for necessário: O sisal é uma fibra natural resistente, livre de estática.
Conseqüentemente não atrai poeira ou capta sujeira demasiada. Para
manter a beleza original do tapete ou carpete, é essencial usar o aspirador
de pó. Embora a necessidade de aspirar o pó não seja visível, ela é
importante para a remoção das pequenas partículas de poeira que
penetram entre as fibras causando desgaste. Recomendamos o uso de um
bom aspirador de pó para melhores resultados;

. Todos os tapetes e carpetes de sisal são somente para uso INTERNO. Eles
não devem ser colocados ao sol ou expostos à umidade excessiva;

.

Como proteger os Tapetes e Carpetes de Fibras Naturais – O cuidado
imediato com todo tipo de mancha é extremamente importante para a
remoção em tapetes e carpetes de sisal. Por ser uma fibra natural, o sisal
tem um alto teor de absorção. Por isso, recomendamos a manutenção
imediata observando as orientações contidas abaixo:

. Sempre limpe o local afetado imediatamente, absorvendo delicadamente
os líquidos com um papel absorvente sem fazer pressão ou friccionar. Para
sólidos, remova os excessos antes de limpar usando uma faca de ponta
arredondada ou espátula;

. Se a mancha estiver seca, escove a seco delicadamente o excesso do

material, então passe uma esponja ou pano úmido para retirar o restante.
Nunca tente remover a mancha com produtos caseiros ou desconhecidos;

.

Exponha o tapete ao sol uma vez por mês, durante 15 minutos;

.

Caso não consiga fazer a limpeza, entregue a profissionais especializados,
entregue a profissionais especializados;

.

Caso o tapete molhe, tente recuperá-lo antes de secar, lavando-o por
inteiro. Use sabão neutro com bastante água para tirar todas as impurezas
e deixe-o secar em local plano e à sombra. Depois de seco, coloque-o no sol
por 30 minutos.

.

Este método doméstico de lavagem poderá estragar o seu tapete e deve
ser utilizado apenas na tentativa de recuperá-lo. Normalmente os tapetes
ficam com as fibras amolecidas. Em caso de dúvidas, procure sempre um
profissional especializado em limpeza de tapetes.

. RECOMENDAMOS ALGUNS PROCEDIMENTOS PARA LIMPEZA,
CONFORME ABAIXO:

.

Graxa e óleos – remova os excessos com uma faca e em seguida passe
um pano branco e limpo com álcool a 92% de impureza;

.

Chocolate, leite e café – absorva o líquido com papel absorvente em cima
e embaixo do tapete e, em seguida, passe um pano branco e limpo com
álcool a 92% de impureza;

.

Vinho e outras bebidas – absorva o líquido em ambos os lados do tapete
usando um pano seco ou papel absorvente sem esfregar e passe um pano
branco com álcool caso a mancha persista;

.

Sangue – limpe a área afetada com pano branco e água oxigenada 10
volumes;

.

Cera e Vela – delicadamente raspe a cera com uma faca de ponta
arredondada;
Frutas e molhos – retire os excessos com uma colher e passe um pano
branco com álcool a 92%;

.

Tinta de caneta – passe um pano limpo e branco com álcool. A remoção
só será possível se esta mancha provier de apenas riscos de caneta
esferográfica;

.

Lama e barro – retire o excesso e passe uma escova seca. Persistindo,
passe um pano com álcool;

.

Urina e suor – use somente pano branco acrescentando um pouco de
detergente neutro. Por se tratar de líquido muito ácido, a urina é difícil de
ser removida.

TAPETES DE NYLON
As manchas podem danificar permanentemente seu tapete. Por isso, devem
se eliminadas imediatamente após a sua formação:

.

Use sempre escovas de nylon ou panos brancos limpos.

.

Antes de aplicar qualquer produto, faça um teste em uma área pouco
visível para avaliar a possibilidade de descoramento (produtos com
alvejante, somente se houver indicação do fabricante).

.

Em caso de manchas provocadas por líquidos, remova o excesso com
papel limpo ou pano absorvente, sem esfregar.

.

Elementos semi-sólidos ou viscosos devem ser retirados com uma colher
de borda para o centro da mancha antes de se iniciar a limpeza.

.

Se a natureza do respingo for desconhecida, inicie a limpeza com água
morna ou com shampoo de PH neutro, preferencialmente cristalizante, que
não deixa resíduos na fibra.

. Quando terminar, remova todos os vestígios de produtos de limpeza.
. Escove os pêlos afetados pela mancha, retornando-os a posição original.
Manchas:
Açúcar:
1° Passo: Passe um pano úmido com água morna sobre a mancha, sem
esfregar.
2° Passo: Enxugue com pano seco ou papel absorvente.
Balas de chocolate:
1° Passo: Passe um pano umedecido com água e sabonete de glicerina
sobre a mancha.
2° Aplique uma solução com pano úmido.
3° Enxágüe com pano seco ou papel absorvente
Café:
1° Aplique gelo sobre a mancha.
2° Passe um pano umedecido com detergente.
3° Enxágüe com pano seco ou papel absorvente.
Cerveja:
1° Retire o excesso com um pano úmido com água morna, sem esfregar.
2° Passe um pano umedecido com água e sabão.
3° Enxugue com pano seco ou papel absorvente
Chá:
1° Passe um pano úmido com amoníaco diluído sobre a mancha.
2° Passe um pano úmido com detergente.
3° Enxugue com pano seco ou papel absorvente.
Chiclete:
1° Passe um pano umedecido com benzina.
2°Enxágüe com água morna.
3° Enxugue com pano seco ou papel absorvente
Frutas, Refrigerantes e Sangue:
1° Aplique uma solução com pano úmido.
2° Enxugue com pano seco ou papel absorvente.

Graxa de sapato:
1° Retire o excesso com solvente para limpeza a seco, sem esfregar
2° Passe um pano úmido com detergente.
3° Enxugue com pano seco ou papel absorvente.
Látex:
1° Passe um pano umedecido sem detergente.
2° Enxágüe com água morna.
3° Enxugue com pano seco ou papel absorvente.
Leite (Realizar a operação duas vezes):
1° Passe um pan umedecido com água e sabonete de glicerina sobre a
mancha.
2° Enxugue com pano seco ou papel absorvente.
Óleo, Gordura:
1° Retire i excesso com pano umedecido com álcool, sem esfregar.
2° Passe um pano umedecido com água e sabão.
3° Enxugue com pano seco ou papel absorvente.
Tinta (Realizar a operação duas vezes)
1° Passe um pano umedecido com Thinner.
2° Retire o excesso com solvente próprio para limpeza a seco.
3° Enxugue com pano seco ou papel absorvente.

