Como limpar Esquadrias e Acessórios de
Alumínio

das portas e janelas de alumínio, use um produto
eficiente como o Cif Vidros.

Apresentamos alguns truques e dicas que podem
ser usados na Limpeza das Esquadrias e Acessórios,
mantendo o alumínio sempre limpo, mas sem
danificar a estrutura ou seus componentes:
Nunca utilize removedores ou produtos
abrasivos para limpar as estruturas de
alumínio da sua residência ou comércio, já
que eles podem danificar o metal. Também não é
aconselhável usar esponjas de aço para não riscar o
alumínio.
O melhor é lavar o material com uma
mistura de água e detergente ou sabão em
pó para roupas. No lugar de usar esponjas
de aço, prefira panos ou esponjas macias para fazer a
limpeza.
Nas áreas externas:
Utilize uma mangueira para molhar as portas,
janelas, cercas e portões de alumínio. Isso vai
remover a sujeira superficial, facilitando bastante seu
trabalho. Depois, esfregue as estruturas com uma
solução com detergente de roupas. Adicione um
quarto do copo medidor do detergente a um balde
com água morna. Outra opção é usar um limpador
especial para alumínio.
Mas lembre-se de seguir as instruções do
fabricante e testar o produto em uma pequena área
antes de aplicar. Limpe, então, as estruturas sempre
de cima para baixo, utilizando um pano úmido. Isso
vai evitar que a sujeira escorra para as partes já
limpas. Por fim, enxágue com água limpa. Certifiquese de remover todos os resíduos do produto de
limpeza ou partículas de sujeiras que possam ter
permanecido na superfície.
Nas áreas internas:
Passe um pano úmido pela superfície da
estrutura. Em seguida, use um limpador para
alumínio, como aquele utilizado para as estruturas
externas. Remova o excesso de água com um pano
seco e limpo. Isso vai ajudar a dar brilho ao material.
Para finalizar a limpeza e tirar as manchas dos vidros

Como polir estruturas de alumínio:
Depois da limpeza, você pode optar por polir as
estruturas de alumínio para remover eventuais
marcas e manchas. Apesar do processo de polimento
ser um pouco demorado, essa é uma boa maneira de
dar brilho extra às esquadrias. Use lixas d’água para
remover as imperfeições. Mas atenção, use óculos
de proteção e uma máscara de poeira para cobrir o
seu rosto, pois o pó de alumínio é nocivo à saúde. ■

Alutim – Apresenta:
A Alutim reuniu todos os seus produtos da linha
de acessórios para Esquadrias de Alumínio em um
único vídeo, para conferir é só dar um click no link
abaixo:
https://www.youtube.com/watch?v=ve9EFuwTs
8Q
Esse vídeo faz parte de um projeto que a empresa
lançou no ano passado, onde produziu vídeos para
cada uma das famílias de sua linha de acessórios.
Essa série já está disponível no canal do Youtube da
empresa, basta procurar por Alutim no campo de
busca.
Pensando em promover ainda mais a Alutim na
sua loja, este vídeo está disponível para
compartilhamento, se a sua loja possui uma área de
recepção com televisão, nós enviamos os vídeos
gravados em um pen drive para apresentação no seu
ponto de venda. É só solicitar para o nosso
comercial: comercial@alutim.com.br ou para um de
nossos representantes. ■
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