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Parabéns! Você acaba de adquirir 

um móvel Fatto Mobily! 

 

Neste manual, estão reunidas informações sobre a utilização dos processos 

adequados de conservação e limpeza para manter a qualidade de nossos 

móveis e revestimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÓVEIS EM MADEIRA MACIÇA (área externa) 

A madeira é uma matéria-prima natural. Fatores como a idade da árvore, região 
de procedência, época e sentido do corte, influenciam em sua tonalidade, 
desenho e resultado final após o acabamento. 

Passe um pano seco e macio para retirar o pó. Se preferir, use um pano 
umedecido e, em seguida, um pano seco. 

Manchas; 

Use um pano umedecido em uma solução diluída em água e sabão neutro e, em 
seguida, um pano seco para retirar o excesso do produto e secar a superfície. 

Cuidados; 

Para evitar danos irreversíveis ao acabamento, use somente produtos 
específicos para limpeza de madeira, de preferência à base de silicone, que 
proporciona maior resistência à umidade e sujeira. Verifique se a natureza 
da cor para a qual o produto é indicado é a correta para o seu móvel. Nunca 
utilize thiner, aguarrás, removedores, etc. 

Não use lustra móveis, sob o risco de manchar o acabamento. 

Nos móveis em madeira maciça deve ser executado manutenção periódica de 3 

em 3 meses, onde o móvel deverá ser lixado e repassado o verniz Stain. 

 

MÓVEIS EM FIBRA SINTÉTICA. 

Cuidados; 

Na limpeza não é recomendado o uso de produtos abrasivos (álcool, acetona, 
solventes, etc.). 

Os produtos são resistentes às intempéries do tempo, mantendo suas cores por 
longo período.  

Para maior vida útil, recomenda-se mantê-los ao abrigo do tempo. 

Empilhar no máximo 04 volumes. 

Se houver almofadas coloque-as, em lugar fresco e arejado assim reduzindo a 
probabilidade de mofo. 

Se seu móvel de fibra sintética é estruturado com alumínio polido, uma boa dica 
de conservação é a utilização de cera automotiva para impermeabilizar e dar 
brilho à peça. 



Para isso, coloque uma pequena quantidade do produto em um pano limpo e o 
espalhe por toda a extensão da estrutura. Em seguida, espere alguns minutos 
para que a cera seque e esfregue novamente o pano até retirar todo o excesso. 

Para limpeza de manchas no tecido, utilize esponja com detergente neutro e 
água quente, em seguida retire toda o produto de limpeza com água corrente. 

Os intervalos de limpeza podem variar de acordo com sua percepção do 
estado do móvel, a frequência de uso e o surgimento de ocasiões especiais 

 

MÓVEIS EM CORDA NÁUTICA e TRICÔ NÁUTICO  

Cuidados; 

Para limpeza é recomendado um pano úmido com água morna e sabão 
neutro e enxague com outro pano úmido em apenas água. Deixe secar. 

Não utilize lavadoras de alta pressão ou produtos abrasivos (álcool, acetona, 
solventes, etc.) 

Com o tempo, se exposta à luz solar direta, as cordas náuticas e tricô podem 
perder parte de seu brilho - reduzindo o tom original. 

 

MÓVEIS EM TELA SLING  

 

Cuidados; 

 

As telas devem ser limpas utilizando apenas uma solução de detergente neutro 

e água, com o auxílio de uma esponja com o lado macio, lave os dois lados 

da tela e deixe secar ao ar livre. É aconselhável, para preservar o aspecto 

visual e durabilidade da peça, que a limpeza seja realizada pelo menos uma 

vez ao mês, ou quando necessário. 

  

Não utilize produtos abrasivos (álcool, acetona, solventes, etc.) 

 

 

 

 



SUPERFÍCIES METÁLICAS PINTADAS 

Para acabamentos com pintura eletrostática: 

A pintura eletrostática é um dos acabamentos mais duráveis e resistentes. A 
manutenção correta e a limpeza regular mantêm as propriedades do 
acabamento e garantem maior durabilidade ao produto. 

Limpeza: 

Espanar regularmente ou passar um pano seco e macio para retirar o pó. 
Manchas superficiais: limpe o local com um pano macio umedecido em solução 
com detergente neutro diluído em água. Após a limpeza, retire o excesso com 
um pano umedecido somente em água e, em seguida, seque bem o local.  

Arranhões leves: passe no local um pouco de cera de polir automotiva. 

Nunca utilize thiner, aguarrás, removedores e produtos abrasivos. 

 

VIDROS E ESPELHOS. 

 

Vidros lisos; 

Sujeiras superficiais, limpar com pano branco umedecido com álcool doméstico 
ou produtos para limpeza de vidros (líquidos transparentes).  

Sujeiras profundas, utilizar água e sabão neutro lavando a superfície, enxaguar 
bem e secar com pano limpo. 

Vidros Jateados; 

Sujeiras superficiais, devem ser limpas com esponja macia umedecida com 
fluido de silicone. Retire o excesso com um pano limpo e seco que não solte 
pelos.  

Sujeiras profundas devem ser limpas cl água fria e sabão neutro, enxaguar com 
água fria e secar com pano limpo e que não solte pelos. 

Nunca utilize thiner, aguarrás, removedores e produtos abrasivos 

 

 



TECIDOS ACQUABLOCK OU CORANO NÁUTICO 

Tecidos desenvolvidos especialmente para uso em áreas externas, reunindo 

tecnologias anti-mofo e impermeável, base de alta resistência. 

Limpeza  

Utilize um pano de algodão branco, macio e úmido. 

Manchas   

Utilize um pano umedecido em uma solução diluída em água e sabão neutro e, 
em seguida, um pano seco para retirar o excesso do produto e secar a superfície.  

Cuidados 

Não utilize produtos químicos: álcool, alvejante, sabão concentrado, óleo, 
vinagre, detergente abrasivo, solvente, benzina, amônia ou esponja. 

Após a limpeza, retire o resíduo de sabão como pano umedecido em água limpa 
e seque a região. 

Não utilize solventes, como thiner, aguarrás ou removedores. 

Após a exposição sob chuva, deixar em posição vertical em local fresco e 

arejado, pois o tecido repele a água, porém não impede a entrada da mesma 

através das costuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERMO DE GARANTIA  

Todos os produtos fornecidos pela Fatto Mobily possuem prazo de 
garantia de 06 (seis) meses para defeitos de fabricação.  

A garantia é válida para defeitos de fabricação que são detectados 
após o recebimento da mercadoria. Não contempla os seguintes 
defeitos;  

• Desgaste no acabamento, partes e/ou peças, ocorrido por uso 
interno ou exposição a condições adversas não previstas 
(intempérie, umidade, maresia, frio e calor intensos);  

• Danos causados durante o transporte ou montagem do produto, 
quando não tiverem sido executados pela empresa ou por 
profissionais por ela designados;  

• Mau uso, esforços indevidos, ou qualquer tipo de uso diferente 
daquele proposto pela empresa para cada produto. Defeitos ou 
desgastes por uso inconstitucional para os produtos que não 
forem explicitamente indicados para esse fim;  

• Problemas relacionados a condições inadequadas do local onde o 
produto foi instalado, tais como pisos desnivelados, presença de 
umidade excessiva;  

• Maus tratos, descuido, limpeza ou manutenção em desacordo 
com as instruções repassadas pela empresa através do manual 
de conservação;  

• Danos causados por serviços de conserto contratados pelo 
consumidor;  

• Danos causados por acidentes, quedas, sinistros, ataques de 
pragas ou agentes da natureza;   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECOMENDAÇÕES DE USO E RESTRIÇÃO DE GARANTIA 

- Móveis indicados para ambientes internos não devem ser expostos 
a luz solar e/ou chuva; 

- Para os móveis em madeira maciça e com proteção verniz stain, 
deve ser    efetuada uma manutenção periódica de 3 em 3 meses, 
lixando e repassando o verniz Stain; 

- Almofadas e itens estofados utilizados em área externa devem ser 
recolhidos quando chuva pois o tecido, mesmo sendo impermeável, 
repele a entrada da água, mas não impede; 

- Ombrelones devem ser fechados quando não estiverem em uso. 

Caso as informações acima não forem observadas os itens não 
estarão cobertos pela garantia. 

Reclamações de defeitos observados no prazo de garantia só serão 
atendidas mediante;  

•       Apresentação da nota fiscal 
• Envio de fotos e/ou vistoria no local 
• Para sua tranquilidade mantenha nosso Termo de Garantia 
junto com a nota fiscal e manual de conservação. 


