DICAS DE CONSERVAÇÃO HAISAN
A Haisan apresenta dicas importantes para a conservação do mobiliário do seu salão,
para que você consiga tirar proveito máximo da qualidade de nossos produtos.
CONSERVAÇÃO DE METAIS
Para uma vida de longa duração nas partes metálicas como "frestas de pinturas/cantos,
parafusos, pés niveladores, toda superfície de cromados em geral", usar spray
antiferrugem à base de silicone ex: WD-40,a cada 15 dias em cidades diversas; e a cada
7 dias em regiões litorâneas/praias ou ambientes de umidade relativa do ar.
Também para manter o brilho e higiene em cromados pode-se passar álcool doméstico.
Em seguida, aplicar silicone spray para criar uma película de proteção. Assim você estará
livre de oxidações, ferrugens e corrosões provindas de contato do ácido úrico e, além do
visual, você terá a satisfação de um ambiente higienizado.
MÓVEIS COM ESTRUTURAS METÁLICAS E PEÇAS DE FIBERGLASS
 Uma excelente forma de renovar o brilho de seus móveis é aplicar uma pequena
camada de cera (grand prix, ou semelhante, usada em carros). Deve-se limpar a peça e
eliminar todos os resíduos de sujeira e água (no caso da cuba do lavatório) e aplicar uma
camada de cera, a qual deve permanecer na peça até o dia seguinte. Após este período,
remova a cera com pano seco. “Seus móveis ficarão como novos”.
ALUMÍNIO
 Quando a peça estiver fosca, uma boa solução é polir. O procedimento de polimento
pode ser feito com produtos próprios para polimento.
CUIDADOS COM A TAPEÇARIA
Não existe nenhum produto capaz de tirar manchas de canetas ou tinturas. Quando for
aplicar químicas sugerimos usar uma capa descartável, como a usada em pedicuro, pois
o elástico "abraça" o encosto e/ou assento, mantendo-o protegido até que você finalize
seu trabalho. Para a limpeza diária use detergente neutro e aplique silicone spray para
criar uma película de proteção. Nos revestimentos com tonalidades claras, evitar contato
com tecidos que soltem tinta.
Obs.: A tapeçaria não possui garantia.
VIDROS E ESPELHOS
 Bombril ou jornal é a melhor escolha para limpar vidros e espelhos, ou utilize limpa
vidros que pode ser encontrados em mercados.
TODOS OS MÓVEIS
 Aplique, a cada 15 dias, uma camada de silicone em spray em todo o móvel. Isso criará
uma película protetora, que evitará resíduos na peça.
“Seus móveis precisam do seu carinho para durar mais

