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A durabilidade dos diversos materiais e componentes utilizados nas divisórias Abatex se 

prolongará conforme o uso e a conservação adequada. Estão descritas a seguir as 
recomendações para limpeza de cada componente segundo informações específicas de cada 
fabricante. 
 
 
1. Estruturas 

 
1.1. Perfis de alumínio anodizado acetinado 

Detergente neutro diluído a 5% em água, aplicado com esponja macia, seguido de 
enxague. 

1.2. Pintura eletrostática 
Pano limpo e água, quando extremamente necessário pode-se usar sabão neutro. 

1.3. Revestidas em madeira 
Utilizar um pano seco, macio e limpo, sempre acompanhando o veio da madeira. 
Restrições: Nunca devem ser utilizadas soluções aquosas, pano umedecido ou lustra 
móveis, solventes ou qualquer tipo de produto abrasivo. 

 
 
 

2. Painéis e portas 
 

2.1. Laminado Melamínico de Baixa Pressão (BP) 
 

Tipo de sujeira Limpeza 
Gordura de mão, pó e produtos 
gordurosos. 

Pano limpo (algodão) umedecido em mistura de água 
com detergente neutro a 20% e torcido 

Tinta de caneta esferográfica, 
pincel atômico e pincel mágico. 

Pano limpo (algodão) umedecido em álcool 92,8º INPM 
para remoção da tinta. Logo após, passar pano 
umedecido em água 

Graxa de sapato, graxa mineral, 
manchas de cola de adesivos e 
etiquetas. 

Pano limpo umedecido em aguarrás. Em seguida 
passar pano umedecido em água e detergente neutro 

Esmalte de unha seco ou úmido Aplicar removedor de esmalte específico, remover o 
resíduo e aplicar em seguida pano umedecido em água 

Caneta marca texto Pano limpo umedecido em água 
Cola branca (PVA) Se estiver ainda líquida, passa pano úmido com água e 

detergente neutro. 
Se estiver seca, umedecer o local com álcool 92,8º 
INPM, deixar amolecer e fazer a limpeza final com pano 
úmido e detergente neutro. 

Manchas de mofo (bolor) Pano limpo (algodão) umedecido em solução de água 
limpa (1 litro) e água sanitária (50 ml) 

Batom, café, chá, mostarda, 
catchup 

Pingar gotas de detergente neutro sobre a mancha. 
Limpar em seguida com pano limpo 
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2.2 Laminado Melamínico de Alta Pressão (AP – tipo fórmica) 

 
Produtos Finalidade da limpeza 
Água e sabão líquido neutro Limpeza geral 
Água e detergente neutro Limpeza geral 
Amoníaco Limpeza geral (3 colheres por litro de água) 
Álcool Manchas de tinta de caneta 
Hipoclorito de sódio a 1% Para desinfetar 

Restrições para o AP: Não utilizar os seguintes produtos, aguarrás, querosene, hipoclorito de 
sódio puro, cera, sapóleos, palha de aço, thinner e varsol. 

 
 
 

2.3 Painéis revestidos em tecido 
 

No caso de poeira ou pó: Uso de aspirador periodicamente 
As sujeiras acidentais devem ser eliminadas rapidamente com uma esponja, pano 
branco limpo ou com papel absorvente. No caso de manchas: utilizar três pedaços de 
pano de algodão, água e removedor de baixa concentração (VEJA Multiuso). Adicione o 
removedor na água até formar uma espuma na superfície. Em seguida umedecer o 1º 
pedaço de pano e esfregar suavemente a área atingida com movimentos circulares. 
Depois umedecer o 2º pedaço de pano apenas em água e retirar o excesso e com o 3º 
pedaço de pano seco retire a umidade do local. 
 
 
 

2.4 Revestidos em madeira natural 
 
Utilizar um pano seco, macio e limpo, sempre acompanhando o veio da madeira. 
Restrições: Nunca devem ser utilizadas soluções aquosas, pano umedecido ou lustra 
móveis, solventes ou qualquer tipo de produto abrasivo. 

 
 
 

3. Vidros 
 
Sempre com esponja de espuma ou rodo de duas faces (espuma/borracha) e pano 
umedecido em solução de água com detergente neutro a 10%. Umedecer a esponja na 
solução de água e detergente, aplicando sobre o vidro em movimentos circulares, retirar o 
excesso com auxilio do rodo (parte de borracha) em movimentos de cima para baixo sem 
interrupção e por ultimo passar pano de algodão. 
No vidro seco, também é possível utilizar pano limpo umedecido em álcool isopropílico. 
Cuidados: Nunca usar palhas de aço, escova ou outro material com superfície abrasiva. 
Durante a obra, o reboco, argamassas etc, podem liberar produtos alcalinos. Se estes produtos 
caírem ou salpicarem sobre o vidro, estes devem ser eliminados e os vidros limpos 
imediatamente. 
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3.1. Vidros acidato 

 
Para limpar gorduras, manchas e sujeiras, utilizar um pano de algodão limpo molhado 
somente com água ou com sabão de coco líquido diluído em água. Sempre enxague o 
pano após esfregar. Depois de concluída a limpeza úmida, seque o vidro com outro 
pano de algodão limpo e seco. Nunca limpe somente a parte suja do vidro, mas o vidro 
todo, este procedimento é necessário para evitar manchas. 
 
 

4. Películas 
 
Quando localizadas entre vidros não há necessidade de limpeza. Para casos de vidro único, 
considerar as informações abaixo. 
Para limpeza deste material, utilizar apenas um pano levemente umedecido em água com um 
pouco de detergente ou sabão neutro. Não utilizar nenhum tipo de produto de limpeza, 
multiusos etc. 
Cuidados: possui resistência à temperatura máxima de 60ºC de acordo com a intensidade/tempo 
de exposição e resistência química apenas ao álcool isopropilico, produtos que tenham na 
composição qualquer tipo de solvente ou abrasivos podem ser agressivos e causar danos ao 
material. 

 
 
5. Persianas 

 
Quando localizadas entre vidros não há necessidade de limpeza. Em casos de manutenção ou 
alteração de projeto, após os reparos ou reinstalação, aproveitando a abertura de um dos 
vidros, é possível efetuar a limpeza conforme descrito para os módulos em vidro único. 
Para casos de vidro único, considerar as informações a seguir. 
Fechar as lâminas da persiana e efetuar a limpeza utilizando-se um espanador, um pano bem 
macio e seco ou aspirador de pó com bocal escova. Faça movimentos leves. 
Cuidados: Nunca limpar persianas com as lâminas abertas, utilizar produtos químicos ou 
equipamentos a vapor. 

 

6. Acessórios 
 

6.1. Fechaduras e Maçanetas 
Utilizar uma flanela umedecida em água, secando com outra flanela seca e limpa. 
Nunca usar produtos químicos, como solventes, aguarrás, abrasivos (polidores) etc. 
Lubrificar o cilindro a cada 6 meses com micro óleo anticorrosivo em aerossol. 
 

6.2. Puxadores 
Para a limpeza destas peças, utilize um pano macio para retirar o pó, levemente 
umedecido em água. 
Podem ser limpos com uma mistura de óleo de linhaça e álcool, em partes iguais, 
aplicada com um pano limpo. Dê brilho com flanela seca. 
 

6.3. Mola hidráulica para portas 
6.3.1. Molas aéreas 

Pano umedecido em mistura de água com detergente neutro a 20% e torcido 
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6.3.2. Molas de piso 

Quando a mola hidráulica for instalada em local que receba umidade ou lavagem, é 
recomendado que após a fixação e regulagem da mola o espaço mola/caixa seja 
preenchido com algum produto quimicamente inerte, não higroscópico, de fácil 
aplicação e remoção como cera paranífica, silicone ou produto impermeabilizante 
neutro similar, a fim de se evitar corrosão do conjunto caixa/mola por efeito, 
principalmente da ação de produtos químicos e de limpeza. 
 

6.4. Trava retrátil 
O sistema dispensa a manutenção do seu mecanismo, assim como a lubrificação do 
mesmo. 
 

6.5. Roldanas 
Os rolamentos já saem de fábrica lubrificados na medida exata, proporcionando o atrito 
necessário para o deslizamento na superfície do trilho. Portanto não há necessidade de 
nenhuma interferência adicional. 
 

6.6. Dobradiças para portas em vidro temperado 
A limpeza deve ser periódica, em zonas de baixo risco de agressão 1 vez a cada 18 
meses e em zonas industriais 1 vez a cada 6 meses. Utilizar detergente ou sabão 
neutro em uma esponja macia, não é aconselhável o uso de sabão em pó por ser 
alcalino. 

 

7. Recomendações Gerais 
 
Nunca utilizar produtos corrosivos, ácidos ou mesmo solventes, como thinner, éter, acetona, 
etc. 
Recomendamos uma frequência de limpeza trimestral, ou a critério do cliente em função do 
ambiente e do uso. 
 

7.1. Segurança 
 
Recomendamos a correta sinalização dos painéis de vidro, com faixas ou películas não 
transparentes, evitando choque acidental de pessoas no vidro. 
Em qualquer suspeita dos painéis ou quadros de vidros estarem se soltando da 
estrutura, favor contatar imediatamente a assistência técnica através do telefone (11) 
4186-9600. 
 
 
 

Para informações sobre Assistência Técnica: (11) 4186-9600 ou manutencao@abatex.com.br.  
 
Visite nosso site: www.abatex.com.br 
 
 
 
Nota: A ABATEX se reserva o direito de modificar as especificações ou introduzir melhoramentos em seus produtos em 
qualquer época, sem aviso prévio, sem incorrer na obrigação de efetuar o mesmo nos produtos anteriormente vendidos 
ou vender produtos já descontinuados. 


