
Poliéster: Gramatura: 260 g/m² Elas�cidade 6%, Solidez da cor à luz: Grau superior a 5, Solidez a fricção: Nota 5, Resistência 

ao pilling: Nota 5 (Isento), Flamabilidade: Auto-ex�nguível, Variação de tons;

Polipropileno: Gramatura: 275 g/m², Densidade de fios trama: 5 fios/cm, densidade de fios Urdume: 7 fios/cm;

Facto Dunas: Gramatura: 510-640 g/m² (NBR 14554), Resistência ao rasgo (NBR 14553), Resistência a tração (NBR 14552);

Couro Eco: Gramatura: 450 g/m² , Resistência ao rasgo e resistência a tração, os materiais poderão ter variações da cor de um 

lote para o outro.

Concept: Gramatura: 260g/m², Resistência a Abrasão: nota 3/4, Solidez da cor a Luz: Nota 5, Solidez da cor a fricção: Nota 5.

Os tecidos podem sofrer variação dos tons de acordo com cada lote do fabricante.

Limpeza e Conservação
Como qualquer tecido, o material das cadeiras Plaxmetal vai precisar, ocasionalmente, de uma limpeza para mantê-lo com 

boa aparência e confortável. Siga com cuidado as dicas abaixo para garan�r a qualidade e o aspecto de novo do

tecido por muito mais tempo:

Facto Dunas e Couro Eco: Friccionar levemente o tecido com esponja umedecida u�lizando sabão neutro e remover o 

excesso com um pano suave. Não u�lizar produtos químicos derivados do petróleo.

Poliéster, Aero e Telas: Para manchas oleosas e pastosas que penetrarem entre o urdume e a trama do tecido, remova o 

excesso da sujeira da super�cie do tecido e use, para completa remoção, uma solução de detergente neutro ou uma solução 

de amoníaco, umedecendo a super�cie manchada e esfregando de maneira suave até a completa remoção. O pó e a sujeira 

sólida podem ser removidos facilmente, usando um aspirador ou uma escova macia comum. 

Polipropileno: O ar�go não deve ser subme�do à alvejantes à base de cloro. O pó e a sujeira sólida podem ser removidos 

facilmente, usando um aspirador ou uma escova macia comum. Não u�lizar produtos químicos derivados do petróleo.
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Concept: Use agente de limpeza de base água, para manchas de base aquosa. Use limpador solvente para manchas a base de 

óleo.


