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REVESTIMENTOS COM FIBRAS
NATURAIS

REVESTIMENTO DE FIBRAS
NATURAIS
MANUAL DE GARANTIA
A garantia do produto diz respeito a revestimentos com fibras
naturais produzidas de maneira artesanal.
Deve-se observar atentamente ao manual de uso e conservaçao para
que a garantia seja valida total ou parcial.
As manutençoes das fibras e tramas deverao ser feitas com Design by
Edson Nunes no período mínimo de 1 ano da emissao da nossa nota
fiscal. Caso contrario perdera a garantia conforme descrita abaixo.
Qualquer problema adverso ao manual de uso e conservaçao deve-se
entrar em contato com Design by Edson Nunes +55 (11) 3445.9385 ou
+55 (11) 98383.7379 WhatsApp – Edson.
Garantia de 1 ano a partir da missao da nossa nota fiscal.

REVESTIMENTO DE FIBRAS
NATURAIS
MANUAL DE USO E CONSERVAÇÃO
Nao encostar qualquer objeto pesado ou pontiagudo, assim como
nao empurrar os moveis ou paineis apoiando diretamente nas fibras
naturais, para que nao ocorra o esmagamento, deslocamento ou que
as fibras desfiem.
Limpeza e conservaçao: Limpeza simples devera ser feita com o
auxílio de um aspirador de po e o acessorio de escova macia na ponta
da mangueira.
Limpeza de resíduos que nao saem com o aspirador, devera ser feita
com um pano limpo, levemente umedecido com agua e sabao neutro.
Os movimentos deverao ser sempre no sentido da trama, nunca
contra.
Limpeza tecnica: quando a limpeza acima nao resolver deve-se
entrar em contato com Design by Edson Nunes +55 (11) 3445.9385 ou
+55 (11) 98383.7379 WhatsApp – Edson.

REVESTIMENTOS COM
FIBRAS NATURAIS
CERTIFICADO DE QUALIDADE
Utilizamos fibras naturais de alta qualidade e em muitos casos
desenvolvidas com exclusividade para seu projeto.
Como todos os materiais de fibra natural, com o passar do tempo e
natural no processo de envelhecimento que ocorra o escurecimento
das fibras.
Tambem e comum a nuance de tons na cor da fibra natural.
E natural que ocorra variaçoes de contraçao e retraçao de acordo
com a alta ou baixa umidade e temperatura do ar. Tal efeito pode ser
controlado com o acionamento do ar condicionado.
Em obras e moveis corporativos, aplicamos retardante de chamas,
com laudos do IPT e Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro e de Sao
Paulo. FORNECEMOS LAUDO.
Este produto (retardante de chamas) esta ensaiado pelo IPT
(Instituto de Pesquisas Tecnologicas) de acordo com a norma da NBR
9442/86 aprovado com Classificaçao “A” no teste de propagaçao de
chamas, e pela SRI no teste ASTM E 662 - Determinaçao da densidade
optica específica de fumaça - Indice Dm: 124 – 318 (<450), atingindo
Classe IIA conforme IT 10.
De maneira preventiva, aplicamos anti-mofo em todos os nossos
projetos em cidades litoraneas ou onde tem um alto índice de
umidade do ar.

