Limpeza dos painéis de MDF
Da marcenaria até o uso do dia-a-dia
Saiba como manter a cor uniforme e evitar
manchas nos painéis de MDF decorativos.

Limpeza dos
painéis de MDF
Os painéis de MDF melamínicos decorativos exigem cuidados
especiais na marcenaria, principalmente na sua limpeza.
A atenção redobrada se deve justamente à necessidade
de manter as características do acabamento. Ou seja,
uma chapa de cor uniforme e sem manchas.
E como esse tema levanta muitas dúvidas entre os proﬁssionais,
a Guararapes preparou este e-book especial de boas práticas para
a limpeza dos painéis. Há diversas dicas e sugestões para facilitar
o dia a dia na sua fábrica e repassar aos seus clientes.
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Thinner?

Não para
limpar o MDF.
Popular, nós sabemos que o thinner é
um velho conhecido dos marceneiros
na hora da limpeza. Mas, esse
solvente é muito abrasivo, podendo
comprometer a qualidade ﬁnal dos
painéis decorativos de MDF
e ainda causar manchas.
Por isso, não é recomendando usá-lo
sobre as superfícies dos painéis
incluindo as ﬁtas de borda.

Limpezas
pesadas.
No caso de residual de cola,
gordura de máquinas ou manchas
com o manuseio do painél, utilize
um pano de algodão levemente
umedecido com querosene.
Pode-se fazer uso de acetona,
ou álcool 90%. Logo em seguida,
um pano seco para remover
o excesso do produto.

Ceras e
silicones.
Ceras e silicones devem
ser evitados, pois deixam
as superfícies do MDF com
aspecto “engordurado”,
independentemente do
padrão e textura.
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Cuidado redobrado
com unicolores e
Linha Colors.
Os padrões unicolores TX e os com a textura superfosca
(Linha Colors) da Guararapes, exigem cuidado especial.
Aﬁnal, qualquer mancha ocasionada pelo uso do
thinner ﬁca ainda mais evidente nesses
painéis de cores lisas e acabamento fosco.
Vale lembrar, painéis com texturas mais
profundas ou que reproduzem tecidos ou
madeira tendem a “camuﬂar” a aparição de
manchas. O thinner não é recomendado
para a limpeza do MDF.
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Nanox Clean ,
proteção
antimicrobiana
®

Todas as linhas de painéis melamínicos decorativos da
Guararapes (exceto Branco TX) contam com a exclusiva
aplicação do NANOXClean®, produto que garante
proteção antimicrobiana de ação natural e especíﬁca
contra germes, bactérias e outros microorganismos.
Sua ação antimicrobiana torna as superfícies de contato
permanentemente livres das ameaças invisíveis do
cotidiano.
Importante: os métodos de limpeza indicados neste
material não eliminam a proteção NANOXClean®
dos paineis de MDF Guararapes.
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Dica de Ouro!
Aposte no
Limpa Vidros.
Você sabia que pode usar o
Limpa Vidros Secagem Ultra Rápida
na limpeza do MDF?
Ele apresenta detergente, solvente e álcool em sua
fórmula – combinação perfeita para limpar o painel
com grande eﬁcácia e evitar manchas.
O produto, testado em ensaios de laboratório,
desengordura e promove secagem rápida, evitando
manchas da própria limpeza.
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Cuidados
Extras!
Película de proteção
até a entrega do móvel.
Lembre-se! A remoção da película de proteção do painel
(sempre que existente) deve ocorrer após a montagem
ﬁnal do móvel, na casa ou empresa do cliente. Mesmo
durante a aplicação de ﬁta de borda, furação ou
usinagem, a película deve ser mantida para assegurar
a qualidade e preservar o acabamento.

Movimentos
na mesma
direção.
Sempre!
Para evitar manchas provenientes da
própria higienização dos painéis, a limpeza
e os movimentos das mãos devem seguir
sempre o mesmo sentido.
Na horizontal ou vertical, nunca
em movimentos circulares.
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Compartilhe as boas

práticas com seus clientes.
Ao repassar informações aos clientes, você também pode eliminar
problemas com assistência técnica. Na entrega do móvel, dê um
acabamento ﬁnal com o limpa-vidros de ação ultra rápida e
indique a maneira correta de limpar e preservar o mobiliário.

Essas dicas ajudam na
limpeza e conservação
dos móveis fabricados, e
ainda valorizam o trabalho
da sua marcenaria na
seleção dos padrões e
acabamentos de MDF.

SEU MÓVEL SEMPRE LIMPO E BONITO: Na ausência do limpa-vidros, um pano
de algodão umedecido com álcool acima de 90% ou uma mistura de água com
um pouco de detergente também pode ser usado na limpeza dos painéis.
CUIDADO COM PRODUTOS ABRASIVOS: Recomenda-se a utilização de pano
de algodão ou ﬂanelas, e nunca usar esponjas ou outros materiais ásperos e
abrasivos que possam daniﬁcar as superfícies dos painéis durante a limpeza.
ALERTE O CLIENTE: Reforce a proibição de usar lustra móveis ou outros tipos
de silicones, comuns para dar brilho em madeiras naturais, o MDF não absorve
esse tipo de produto por apresentar superfície impermeável, o que pode
manchar ou ocasionar brilho em excesso nas superfícies dos painéis.
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Dicas para
limpeza e
organização
da marcenaria.
Os cuidados que você deve ter com os
painéis de MDF começam com a organização
e limpeza da sua fábrica.
O professor de Marcenaria do Senai-DF,
Fábio Serpa indica processos e ações
para manter o ambiente de trabalho
limpo e organizado.
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1) Cuidado com
a serragem.
Após um dia de trabalho, o piso da
marcenaria acumula uma grande
quantidade de materiais, como
poeira e serragem. A inalação
desses resíduos é prejudicial à
saúde dos trabalhadores e pode
tornar o piso escorregadio.

2) Isole a área de
acabamentos.
A poeira e a serragem podem
aderir aos painéis, prejudicando
a qualidade do acabamento
dos móveis, especialmente em
processos de colagem da ﬁta de
borda e pintura.

3) Máquinas e
equipamentos.
Sempre promova a limpeza no
ﬁm do dia e cuide da manutenção
periódica/programada. Ao adquirir
uma máquina veriﬁque ainda os
recursos de exaustação e ﬁltragem
de resíduos.
A limpeza superﬁcial das máquinas
e bancadas de trabalho pode
ser realizada por meio de ar
comprimido.
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4) Invista em
coletores de pó.
Automáticos (que podem ser
instalados no ambiente) ou manuais,
eles são imprescindíveis no dia
a dia da marcenaria e saúde dos
colaboradores.

5) Evite panos
úmidos.
Para retirar o excesso de poeira e
serragem, primeiro passe um pano
seco (algodão ou ﬂanela) sobre as
estações de trabalho e piso, e uma
vassoura ou rodinho no chão da
marcenaria.

6) Itens de
limpeza.
Deixe lixeiras, vassouras, pás,
panos e produtos de limpeza
em posições estratégicas.
Isso ajuda muito a manter a
marcenaria organizada durante
os processos produtivos.

7) Dedetização.
Procure realizar a dedetização
da marcenaria a cada seis
meses.
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Cada coisa
no seu lugar.
Tão importante quanto a limpeza das
matérias-primas e do chão da fábrica é a
organização do espaço e dos processos
produtivos. Conﬁra mais dicas do professor
de Marcenaria do Senai-DF, Fábio Serpa.

BLOG!
Acesse o site
da Guararapes
para ler posts exclusivos
sobre o mercado
de marcenaria.

ESTOQUE NA MARCENARIA
Independentemente das matérias-primas estocadas, o
local de armazenamento deve ser seco, arejado e protegido
das intempéries climáticas, além de estar sempre limpo e
organizado. Fique atento a possíveis inﬁltrações ou goteiras,
ou ainda a incidência de raios solares diretamente sobre os
painéis de madeira e ﬁtas de borda.
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PAINÉIS DE MDF
Os painéis devem ser armazenadas preferencialmente
na horizontal, sobre base ﬁrme, nivelada e elevada do
chão. Pallets ou calços são os mais indicados.

EQUIPAMENTOS
Estabelecer áreas ou bancadas para armazenar cada
produto pode poupar bastante tempo de produção.
É importante, porém, guardá-los sempre limpos e
prontos para uso. Usou, limpou!

LAYOUT
Pensar na distribuição adequada do maquinário e das
estações de trabalho, além da circulação na marcenaria,
agiliza o trabalho e facilita bastante na hora da limpeza

DESCARTE DE RESÍDUOS
Separe corretamente e não queime os resíduos gerados
na fabricação dos móveis. Procure se informar com
os órgãos ambientais de sua cidade e veja as regras
para destinação dos resíduos aos aterros industriais ou
Centrais de Tratamento de Resíduos Sólidos.
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Compromisso com
o meio ambiente e com
um mundo mais verde.
A Guararapes conta com a certiﬁcação FSC® - Forest
Stewardship Council® (Conselho de Manejo Florestal):
compromisso que atesta que a madeira utilizada na fabricação
dos produtos é proveniente de florestas manejadas de forma
ambientalmente adequada, economicamente viável,
socialmente benéfica e de outras fontes controladas.
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Obrigado!
Acesse www.guararapes.com.br
para conhecer nosso portfólio
completo de painéis de MDF .

