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A sujidade tem efeito sobre as propriedades ignífugas dos materiais, pelo que é muito
importante que limpe regularmente os tecidos de modo a que a sujidade não possa ser
absorvida pelo material. Aconselhamos uma manutenção semanal dos tecidos de
mobiliário com aspiração.
Retire as manchas assim que possível. Pode remover a maior parte das manchas
imediatamente passando com um pano absorvente na sujidade. Pode, em seguida,
deixar a sujidade secar e aspirá-la e, caso não seja suficiente, trate cuidadosamente a
mancha com um pano que não manche e embebido em água morna.
Caso seja necessário utilize um agente de limpeza adequado para o material em
questão. Aconselhe-se em relação ao agente de limpeza a usar.
angorá
Para além da limpeza por aspiração pode escovar os tecidos em angorá com uma
escova para angorá para escovar para fora a sujidade existente. A limpeza por
aspiração, a escovagem ou a limpeza com um pano e água morna devem ser
realizados na direcção do pêlo.
epinglé
Quando realizar a limpeza com aspiração deve lembrar-se de o fazer cuidadosamente
de modo a não puxar e separar as argolas. Retire as manchas colocando um pano
molhado sobre a mancha e deixando que o pano absorva a sujidade. Não esfregue
com demasiada força novamente para não puxar e separar as argolas. Caso isto
mesmo assim aconteça, deverá cortar as argolas soltas.
lã
A lã é por si própria antiestática e não atrai qualquer sujidade. A lã também repele a
água. Pode realizar a manutenção de tecidos em lã em conformidade com as
instruções de manutenção gerais anteriores. Utilize o mínimo de água possível.
polyester FR
Os tecidos de mobiliários em polyester FR são fáceis de limpar. A água não afecta as
propriedades ignífugas uma vez que esta propriedade está presente nos novelos e não
é adicionada por meio de um acabamento. Pode lavar ou tratar os tecidos com água.
Os tecidos secam depressa e não perdem a sua forma.

A Vescom não se responsabiliza por qualquer eventual dano que possa ocorrer
durante o processo de limpeza.

