Essa loja tem classe.

GUIA DE LIMPEZA
Uma pequena ajuda nossa para te auxiliar nesta grande
jornada de decoração
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Tapetes e Carpetes
Apesar da ótima sensação de pisar em tapetes e carpetes, tornando
andar pela casa muito mais agradável e gostoso, essas peças deixam o
ambiente muito mais agradável e aconchegante. Mas a pergunta ainda
persiste: como limpa-los?
Reunimos neste guia formas caseiras e eficazes para te ajudar nesta
tarefa.
Limpeza a seco
A lavagem a seco é feita com a aplicação de uma receita
caseira bem simples.
Misture, em medidas iguais, bicarbonato de sódio e amido de
milho.
Aplique sobre o todo o tapete e deixe agir por alguns minutos.
Limpe com um aspirador de pó.
Este método, além de simples, é barato e funciona muito bem,
já que esta mistura irá absorver toda a sujeira pregada nas
fibras.

Vinagre Branco
Em casos mais pesados, como manchas causada por bebidas
ou alimentos, a utilização do vinagre será perfeita.
Para a solução dilua detergente neutro em um balde de água e
adicione três xícaras de vinagre branco.
Aplique a mistura sobre a mancha com a ajuda de um
borrifador e esfregue com delicadeza. Limpe a mistura com
um pano úmido e deixe secar.
Em caso de xixi de cachorro, o vinagre deve ser aplicado sem
ser diluído em água. Primeiramente retire o excesso de urina
aplicando várias camadas de papel toalha sobre o local até
absorver o máximo possível; Depois borrive o vinagre não
diluído na local.
O vinagre ajudará a eliminar odores e também acabará com os
germes.
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Cortinas
As cortinas são peças de grande destaque em qualquer ambiente,
porémm devido à sua alta exposição, elas estão sujeitas a alguns vilões
do cotidiano: o sol, a poeira e a umidade. Pensando nisso, a lavagem do
tecido é muito importante para manter sua qualidade.
Cuidados Gerais
Antes de começar a lavar, é importante remover todos os acessórios que estão acoplados nelas, como as argolas ou ilhós.
Ao colocar na máquina de lavar, evite colocar outras peças como roupas de cama, mesa e banho. Evite centrifugar para que
não estrague a trama e nem perca as cores originais.
Se a cortina estiver muito suja, deixe-a de molho em sabão em pó ou de coco por até 40 minutos.

Tipos de tecido
Os cuidados para se lavar as cortinas variam de acordo com o
tipo de tecido e modelo:
Voil: Na máquina de lavar, utilizar o modo delicado. Utilize
sabão líquido de coco. Se o tecido for branco, aplique uma
colher de sopa de bicarbonato de sódio.
Algodão: Pode ser lavado na máquina com sabão comum.
Linho e seda: Este tipo de tecido é bastante delicado, portanto
recomendamos que deixe a lavagem com uma empresa
especializada, pois elas podem desbotar e encolher.
Poliéster: Deixe de molho em água fria por 40 minutos,
trocando o líquido 3 vezes. Não deixe secar ao sol.
Renda: Pode ser lavada na máquina, porém com um saco de
proteção para peças delicadas.
Veludo: Escove periodicamente a cortina com um pano de
camurça umedecido com água morna;.
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Pisos Vinílicos e Pisos Laminados
Sendo um sinônimo de charme e conforto, os pisos vinílicos e laminados
precisam se manter limpos para conservar sua beleza e durabilidade.
O que evitar?
Apesar de prometer milagres, diversos produtos químicos
podem acabar danificando seu piso. Portanto evite os ítens da
lista a seguir:
Produtos de limpeza com cera ou silicone em sua fórmula.
Enceradeiras elétricas, esponjas de aço e otros materiais
ásperos.
Água em abundância.
Bicarbonato de sódio.
Para uma limpeza eficaz, precisamos apenas de panos macios,
como de algodão ou microfibra, água, detergente neutro ou
sabão líquido.
vvNão se esqueça de sempre remover o excesso de umidade
dos panos antes de aplicar.

A Limpeza
Os pisos laminados e vinílicos são menos resistentes à água,
portanto devemos ter cuidado com a quantidade de líquido
iremos utilizar em sua limpeza.
Comece a limpeza retirando o excesso de pó com uma vassora
de cerdas macias ou aspirador de pó;
Mergulhe um pano de algodão ou microfibra em um balde com
uma solução de água com sabão líquido (proporção de 1 litro
de água para 1 tampa de sabão). Torça bastante o pano para
remover o excesso.
Passe o pano pelo piso, sempre seguindo o sentido das placas
do piso.
Enxugue com um pano de algodão ou microfibra seco.
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