TERMO DE GARANTIA
Madeiras naturais - Manutenção

Madeiras naturais - Cuidados básicos

Madeira sintética - Polywood

Teka e Cumaru
Para garantir um aspecto uniforme e natural, passe por toda a superfície seca da madeira
uma lixa d’água n° 220.
A manutenção deve ser feita conforme a percepção de mudanças na tonalidade ou
ocorrência de manchas. Caso deseje aplicar algum produto como verniz ou
impermeabilizante, a cor natural da madeira pode ser alterada. Neste caso, extingue-se a
garantia de fábrica.

Proteja os tampos ou detalhes em madeira do contato de objetos quentes,
úmidos, pontiagudos, cortantes ou que soltem tinta. Caso o ambiente tenha
problemas de umidade, recomendamos que mantenha seu móvel afastado de 7
a 10cm das paredes. Isto faz com que o ar circule e reduza o risco de surgimento
de mofo.

Quando o produto em Polywood estiver sob luz direta do sol, não deixe
copos, objetos de vidro ou cristal diretamente sobre a mesa, sem a
devida proteção. Esses objetos podem atuar como uma lente e derreter
a madeira. Da mesma maneira, não ponha objetos quentes diretamente
sob o móvel.

Para a limpeza do dia a dia utilize pano macio e seco para retirar o pó. E em casos
de maior sujidade passe um pano umedecido com sabão neutro e seque
imediatamente com pano macio.

Não sente ou ﬁque em cima das mesas de Polywood e não use bjetos
pontiagudos ou ásperos, pois podem daniﬁcar a madeira.

Hardwood
Utilize apenas um pano limpo e seco para evitar deformidade e manchas.

Em caso de contato com líquidos e comidas, limpe seu móvel o mais rápido
possível.

O Polywood deve ser protegido antes da primeira utilização com
produtos adequados. Consulte o manual.

ITENS NÃO COBERTOS PELA GARANTIA

Ÿ

Desbotamento natural dos tecidos devido à exposição ao sol e ao mau
uso dos estofados;

Ÿ

Desgaste pelo tempo por ação de intempéries;

Ÿ Desgaste ocasionado pelo uso normal do móvel;
Ÿ Quaisquer peças ou acessórios agregados ao produto e não fabricados
pela Green House Móveis.

Ÿ Vidros quebrados;
Ÿ O uso inadequado e a falta de cuidado invalidam a garantia do produto.

