Manual de Limpeza

CONSERVAÇÃO
E LIMPEZA EM
ACRÍLICO

Evite o uso de substâncias
abrasivas como sapólio ou
solventes como álcool ou tíner
que daniﬁcam o produto.

Por ser um material belo e delicado, que apesar
de sua semelhança não é um plástico comum,
se parecendo mais a um cristal. Relacionamos
abaixo algumas dicas de como conservar o material,
restaurar o seu brilho e eliminar riscos.

Como limpar peças e Como restaurar o brilho
chapas em acrílico ou eliminar pequenos
riscos
Deve-se limpar com um
espanador de pó e, caso
necessário, use um pano
umedecido ou lave as peças
com água e sabão neutro para
eliminação de sujeiras.
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Para restaurar o brilho ou eliminar
pequenos riscos no objeto deve-se polir
manualmente o local com panos limpos
e macios impregnados com polidores
para móveis ou especíﬁcas para plásticos.
O polimento também consegue
retirar com muito mais facilidade as
sujeiras, como graxa, manchas e outras
substâncias oleosas.
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O QUE NÃO FAZER
OU UTILIZAR PARA
LIMPAR O ACRÍLICO
•
Em hipótese alguma
se deve utilizar na limpeza
esponjas ásperas, muito
menos de aço;
•
É comum as pessoas
passarem nas peças um pano
já utilizado em outros objetos,
porém, isto deve ser evitado
porque a poeira agarrada no
tecido também risca o acrílico;
•
Substâncias abrasivas
como sapólio ou solventes
como álcool ou tíner que
daniﬁcam o produto.
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Como eliminar riscos
mais profundos
Para eliminar riscos mais profundos procure
uma empresa especializada em acrílico,
pois possuem conhecimento e recursos
necessários para o polimento industrial.
Caso queira tentar, o primeiro passo é lixar
o local daniﬁcado com uma ﬁxa ﬁna (n°
180), e em seguida polir a área com discos
de pano acoplado a uma politriz de alta
rotação. O acabamento ﬁnal também deve
ser dado com discos de tecido conectados
à politriz, e em ambos os casos, uma massa
para polimento é aplicada nos discos para
ajudar na recuperação do brilho do acrílico.
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Termo de
Garantia

Situações não cobertas
por esta Garantia Desgaste no
acabamento, parte e/ ou peças,
ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas e
não previstas (intempérie, maTermo de Garantia produto Artcryl resia, frio e calor intensos, vanComercio Ltda ME assegura garantia con- dalismo);
tra defeitos de material e de emissão da
Danos causados durante
Nota Fiscal ao consumidor.
o transporte ou montagem do
A Artcryl limita-se à realização de produto, quando estes não tiveserviços de reposição de partes e compo- rem sido executados pela Artnentes de produtos nos termos Tok&Stok cryl Comercio Ltda Me
constatando satisfatoriamente a existência de defeito de material ou manufatura.
Dependendo da gravidade e extensão do
problema, a Tok&Stok Toda e qualquer reclamação do comprador quanto a defeitos
observados no produto durante o prazo
de 90 dias vigência dessa garantia só será
atendida mediante: • a apresentação de
respectivo de venda; • a realização de uma
vistoria técnica do produto para constatação do defeito reclamado. Essa vistoria é
loja Tok&Stok e, para os produtos comprados para entrega, solicitando uma visita
técnica de uma equipe Tok&Stok no local
de uso do produto. Essa visita é condicionada ao pagamento de uma taxa de visita
a ser restituída ao cliente no caso de efetiva comprovação do defeito no produto nos
termos desta Garantia.
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cal onde o produto foi instalado, tais como
pisos desnivelados, paredes pouco resistentes, etc.;
Maus tratos, descuido, limpeza e/ou
manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela Tok&Stok;
Danos causados por serviços de limpeza ou conserto contratados pelo consumidor;
Danos causados por acidentes, quedas, sinistros, ataques de pragas ou agentes da
natureza;

Oxidação ou corrosão devido à falMau uso, esforços indevi- ta de limpeza, manutenção com produtos
dos, ou qualquer tipo de uso di- inadequados ou exposição à intempérie,
ferente daquele proposto pela maresia, excetuando-se os produtos desTok&Stok para cada produto. tinados ao uso nestas condições. ObserDefeitos ou desgaste causados vações complementares Este termo de
por uso institucional para os garantia é válido somente para produtos
produtos que não forem expli- instalados no território nacional.
citamente
A Tok&Stok reserva-se o direito de
Problemas causados por alterar as características gerais, técnicas e
montagem em desacordo com estéticas, ou introduzir melhoramentos nos
o guia manutenção reventiva, seus produtos em qualquer momento, sem
ou relacionados a adaptações e/ incorrer na obrigação de efetuar o mesmo
ou alterações realizadas no pro- nos produtos em estoque ou já vendidos.
duto;
Para sua tranquilidade, preserve este Termo de Garantia junto ao Documento Fiscal
Problemas relacionados em local de fácil acesso.
a condições inadequadas do lo-
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OBRIGADO

