
LINHA DE MÓVEIS SOUL
INFORMAÇÕES ÚTEIS

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto com a qualidade Viva Vida!

A Viva Vida oferece tudo o que você precisa para tornar sua área externa ideal para curtir momentos 
de descontração com todo conforto e qualidade. 

Os móveis da Linha Soul são entregues com uma camada protetora em EcoVerniz para garantir 
maior durabilidade da madeira. No entanto, os móveis para ambientes externos requerem cuidados 
especiais para manter sua beleza e durabilidade, já que a madeira é um material natural e está 
constantemente se adequando ao clima e suas mudanças.

Mudanças climáticas, excesso de exposição ao sol, chuva ou intempéries podem causar danos à 
madeira, como rachaduras, ou comprometer a vida útil do produto, pois com o passar do tempo a 
madeira tende a perder suas características, principalmente se estiver exposta aos raios solares e a 
umidade. Os raios solares possuem raios ultravioletas que descolorem e ressecam a madeira. Já o 
excesso de umidade pode apodrecer a madeira. Para garantir maior sobrevida, brilho e beleza nos 
móveis da Linha Soul recomendamos os seguintes cuidados:

- O primeiro e mais importante ponto é evitar que os móveis fiquem expostos por um longo período de 
tempo ao sol, chuva ou intempéries;

- Quando não estiverem sendo utilizados é aconselhável guardá-los em local protegido e ventilado;

- Para limpeza das peças utilize pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco. Secar 
bem antes de guardar seus móveis.

Além dos cuidados acima, para manter seus móveis com aparência de novos você pode fazer 
manutenções periódicas (a cada 6 meses ou a seu critério) utilizando os seguintes procedimentos:

- Madeira: remova o verniz lixando a madeira e aplique o EcoVerniz fornecido separadamente pela 
Viva Vida, ou utilize qualquer produto (stain, verniz) para madeira para área externa encontrado no 
comércio.

- Fibra: faça um polimento com Massa de Polir n° 2 (automotiva) e se desejar dar ainda mais brilho 
para as peças, após o polimento utilize cera (automotiva).

VIVA VIDA PRODUTOS DE LAZER
(51)3541-4800

www.vivavida.com.br

facebook.com/viva.vida.produtos.de.lazer.ltda

@vivavidaprodutosdelazer
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