
  
   

Manual de Conservaça o e Limpeza  

Os tapetes e carpetes ARAZZO são desenvolvidos com a preocupação de selecionar as melhores fibras, para 

proporcionar maior conforto, beleza e durabilidade. Neste guia, procuramos orientar como manter a aparência 

sempre nova do seu tapete ou carpete e como proceder na limpeza. 

PRODUTOS DE NYLON E POLIPROPILENO 

 

 

DIA A DIA   Para remover a poeira que se acumula nas fibras do tapete ou carpete, 

recomendamos o uso do aspirador de po , passando- o nos dois sentidos. 

Esse processo deve ser feito, no mí nimo duas vezes na semana. 

LAVAGEM             A lavagem dos tapetes e carpetes e  feita por lavanderias especializadas, 

mas caso queira executar voce  mesmo, segue abaixo o passo a passo. 

(este processo deve ser executado em média  a cada 3 meses) 

 

1º passo: Aspire bem o tapete ou carpete. 

2º passo: Misture a gua, com limpa carpete ou saba o lí quido neutro, ate  fazer espuma. 

3º passo: Com uma escova macia, pegue apenas a espuma da mistura feita 

anteriormente e penteie o tapete ou carpete em um u nico sentido. Nunca esfregue. 

4º passo: Repita o 3° passo penteando o tapete ou carpete no outro sentido. 

5º passo: Enxugue com um pano branco, limpo e seco. 

6° passo: Repita o 3° e 4° passos no sentido contra rio. 

 

OBS: - Nunca utilize álcool ou qualquer produto que contenha alvejante, isso 

pode descolorir ou danificar as fibras do tapete /carpete.  

DICAS   Caso caia alguma substa ncia liquida no tapete, secar com um papel toalha imediatamente. 

Nunca escovar, esfregar ou deixar o liquido secar no local para tentar limpar depois, pois 

isso pode manchar o produto. 

Caso caia alguma substa ncia so lida no tapete, retirar com o auxí lio de um garfo, colher ou 

espa tula. 

Em seguida limpe com um pano branco limpo, seco ou levemente umedecido em a gua. 

Nota: lembramos que essas sa o apenas dicas emergenciais em caso de acidentes e que 

podem na o ser eficazes dependendo do volume e tipo da susta ncia derramada no tapete ou 

carpete. 
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PRODUTOS DE SISAL 

DIA A DIA      Usar aspirador de po  periodicamente, se possí vel diariamente ou sempre 

que for necessa rio: O sisal e  uma fibra natural resistente, livre de esta tica. 

Consequentemente na o atrai poeira ou capta sujeira demasiada. Para 

manter a beleza original do tapete ou carpete, e  essencial usar o aspirador 

de po . Embora a necessidade de aspirar o po  na o seja visí vel, ela e  

importante para a remoça o das pequenas partí culas de poeira que 

penetram entre as fibras causando desgaste. Recomendamos o uso de um 

bom aspirador de po  para melhores resultados. 

 

Todos os tapetes e carpetes de sisal sa o somente para uso INTERNO. Eles 

na o devem expostos a  chuva ou umidade excessiva. 

COMO PROTEGER 

OS TAPETES E 

CARPETES DE 

SISAL           

   O cuidado imediato com todo tipo de mancha e  extremamente importante 

para a remoça o em tapetes e carpetes de sisal. Por ser uma fibra natural, o 

sisal tem um alto teor de absorça o. Por isso, recomendamos a manutença o 

imediata observando as orientaço es contidas abaixo: 

  1 - Sempre limpe o local afetado imediatamente, absorvendo 

delicadamente os lí quidos com um papel absorvente sem fazer pressa o ou 

friccionar. Para so lidos, remova os excessos antes de limpar usando uma 

faca de ponta arredondada ou espa tula. 

   2 - Se a mancha estiver seca, escove a seco delicadamente o excesso do 

material, enta o passe uma esponja ou pano u mido para retirar o restante. 

Nunca tente remover a mancha com produtos caseiros ou desconhecidos. 

 

 Caso na o consiga fazer a limpeza, entregue a profissionais especializados. 

DICAS  Seguem abaixo algumas dicas de limpeza: 

Graxa e óleos – remova os excessos com uma faca e em seguida passe um pano branco e 

limpo com a lcool a 92% de impureza. 

Chocolate, leite e café – absorva o lí quido com papel absorvente em cima e embaixo do 

tapete e, em seguida, passe um pano branco e limpo com a lcool a 92% de impureza. 

Vinho e outras bebidas – absorva o lí quido em ambos os lados do tapete usando um pano 

seco ou papel absorvente sem esfregar e passe um pano branco com a lcool caso a mancha 

persista. 

Sangue – limpe a a rea afetada com pano branco e a gua oxigenada 10 volumes. 

Cera e Vela – delicadamente raspe a cera com uma faca de ponta arredondada. 

Frutas e molhos – retire os excessos com uma colher e passe um pano branco com a lcool a 

92%. 
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Tinta de caneta – passe um pano limpo e branco com a lcool. A remoça o so  sera  possí vel se 

esta mancha provir de apenas riscos de caneta esferogra fica. 

Lama e barro – retire o excesso e passe uma escova seca. Persistindo, passe um pano com 

a lcool. 

Urina e suor – use somente pano branco acrescentando um pouco de detergente neutro. 

Por se tratar de lí quido muito a cido, a urina e  difí cil de ser removida. 

Notas: 

• Nunca use produtos quí micos dome sticos; 

• Em caso de haver umidificaça o interna do tapete, ale m de usar um pano 

seco para absorver a umidade externa, recomenda-se utilizar secador de 

cabelos para evaporaça o da umidade interna. 

•Lembramos que essas sa o apenas dicas emergenciais em caso de 

acidentes e que podem na o ser eficazes dependendo do volume e 

composiça o da susta ncia derramada no tapete ou carpete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

                              ARAZZO – Tapetes e Carpetes 

                                    Tel: +55.11.2950-5816 

                                       www.arazzo.com.br 


