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     Acabamentos - Cuidados e Manutenção 

 
 

Com manutenção periódica e cuidados regulares , seu mobiliário  Herman Miller 
oferecerá anos de alto desempenho e satisfação. Para manter a qualidade do acabamento 
do seu produto Herman Miller, siga os procedimentos de limpeza descritos abaixo. 
 
As instruções de manutenção e cuidados dos produtos Herman Miller são oferecidas 
como um serviço. Não há garantia implícita, já que os resultados podem variar. 
 
Metal Revestido 
 
Para limpeza normal, limpe as superfícies de metal revestido com um pano macio e 
umedecido com detergente e água morna. Remova completamente os resíduos e seque as 
superfícies. 
 
 
Remova marcas de riscos em revestimentos foscos com cera em pasta pré-abrandada, de 
acordo com as instruções do fabricante. 
 
Remova marcas de riscos e arranhões em revestimentos de alto brilho com produtos para 
polimento automotivo, em pasta ou líquido. Após o polimento, aplique cera em pasta pré-
abrandada automotiva para restaurar o brilho original. 
 
Em caso de necessidade de ajuda na definição da cor e o brilho da tinta para retoque da 
Herman Miller, entre em contato com o Representante de Atendimento ao Cliente da 
Herman Miller. 
 
Alumínio Polido 
 
Para limpeza normal, aplique cera em pasta pré-abrandada nos componentes de alumínio 
polido, de acordo com as instruções do fabricante. Em ambientes úmidos próximos ao 
mar, aplique a cera uma vez ao mês. Em outras regiões, aplique a cera a cada três meses 
para manter o alumínio em bom estado de conservação. 
 
Cromo Polido, Cromo Trivalente 
 
Para limpeza normal, umedeça um pano com produto de limpeza não abrasivo, como 
detergente para louça e esfregue o cromo levemente até que o brilho original seja 
restaurado. Seque o componente com um pano macio para remover qualquer resíduo de 
sabão. 
 
Vidro Acrílico 
 
Entre os produtos com vidro acrílico estão os painéis de vidro Action Office®e mobília de 

armazenamento com portas Intent™. 
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Para limpeza normal, utilize água limpa na superfície para remover qualquer partícula de 
poeira ou outro material abrasivo. Passe uma esponja levemente pelo plástico, 
embebendo-a em água morna e sabão neutro não abrasivo ou em uma solução de amônia 
e água.  Remova os resíduos com água limpa e seque utilizando um pano macio. Após a 
limpeza, o vidro acrílico pode ser polido com uma cera de polimento de boa qualidade, 
aplicando-a com uma flanela limpa e macia. 
 
Não utilize benzeno, acetona, álcool desnaturado ou gasolina. Esses solventes amolecem a 
superfície plástica e podem causar danos. Evite também utilizar produtos de limpeza para  
vidros, produtos abrasivos e objetos rígidos. Certifique-se de que os materiais de limpeza 
não possuam areia ou outros materiais estranhos. 
 
Vidro 
 
Produtos com vidro incluem bandeira de vidro Ethospace®, My Studio™ Environments e 

Canvas Office Landscape™. 
 
Para limpeza normal, utilize produtos específicos para vidro. 
 
Plástico 
 
Para limpeza normal, limpe as superfícies de plástico com um pano macio e umedecido 
com detergente neutro e água morna. Remova completamente os resíduos e seque-o com 
um pano macio. Não utilize solventes ou produtos de cozinha abrasivos. 
 

Cadeira com Base Moldada 
 
Entre as cadeiras com base moldadas estão apenas as cadeiras Ergon 3® com 
acabamento Black Umber (BU) ou Medium Tone (MT). 
 
Para a limpeza normal, limpe as bases moldadas com água morna e sabão. Remova o 
sabão e seque com um pano macio. Não utilize solventes ou materiais abrasivos. 
 
Laminados 
 
Os produtos com partes laminadas incluem os tampos de mesa, bancadas de trabalho, 
tampos de balcão de atendimento, tampos de bancada de atendimento, portas 
basculantes e armário para arquivos. 
 
Para limpeza normal, limpe as superfícies laminadas com um pano macio molhado em 
solução de detergente neutro e água morna. Remova completamente o sabão e seque com 
um pano macio. 
 
Para retirar pequenas manchas de queimaduras ou outras marcas mais resistentes, 
aplique um produto de limpeza de cozinha não abrasivo líquido com um pano macio 
embebido em água morna. Esfregue na direção das fibras. Tenha cuidado para evitar 
danos à textura ou ao brilho da superfície.  Se a direção da fibra não estiver visível, 
esfregue levemente em movimentos circulares. 
 
Não utilize produtos de limpeza abrasivos em pó ou de limpeza pesada como alvejante de 
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hipoclorito, peróxido de hidrogênio (água oxigenada), ácido nítrico ou clorídrico, ou soda 
cáustica, pois tais substâncias podem danificar a superfície e alterar a cor do acabamento. 
 

Formcoat® 
 
Os produtos que utilizam o revestimento Formcoat são; Ethospace® System, My Studio 

Environments™, e My Studio Resolve™, assim como a Coleção de Mesas Avive®. 
 
Para limpeza normal, limpe com um pano macio e umedecido, em detergente neutro e 
água morna. Seque com um pano macio e limpo. 
 
Evite os seguintes tipos de produtos de limpeza: Produtos com lisol, abrasivos (Soft Scrub 
e Comet  são produtos não comercializados no Brasil) e produtos à base de acetona. 
 
Para limpar manchas, borrife produtos como Fantastik®, 409®, ou o limpador multiuso 
Kleer Off da Kleerdex Company (produtos não comercializados no Brasil), e seque com 
um pano macio e limpo. 
 
Para limpar manchas em metal, utilize um produto chamado ZUD (marca não 
comercializada no Brasil) que removerá as manchas sem mudar o brilho ou a cor do seu 
produto em Formcoat. 
 
Durawrap, Wrapcoat 
 
Para limpeza normal, utilize uma esponja ou pano macio com Soft-Scrub sem alvejante, 

Fantastik®®, 409®, ou o limpador multiuso Kleer Off da Kleerdex Company (produtos 
não comercializados no Brasil). 
 
Para marcas ou manchas mais resistentes causadas por derramamento de líquidos, 
rabiscos, marcas de salto de sapatos, etc., aplique produtos como o Crown Anti-Vandal 
Spray ou DWRT, Removedor de Rabiscos Kleer Off da Kleerdex Company, ou Atlanta 
Sundries Goof-Off (produtos não comercializados no Brasil). (Estes produtos são 
específicos e devem ser utilizados apenas em pequenas áreas.) Pode ser necessário 
utilizar uma pequena escova com cerdas duras para remover algumas manchas na 
superfície texturizada. Após a limpeza, remova completamente os resíduos com água 
limpa. 
 
Se houver resíduos de alguma limpeza realizada anteriormente, que se tornam evidentes 
após a superfície ter secado ou após um longo período, utilize um produto específico 
como o Wax Step OFF da Johnson (produto não comercializado no Brasil). 
 
Não utilize produtos de limpeza em pó ou à base de amônia, pois essas substâncias 
deixam resíduos na superfície se não forem removidas corretamente. 
 

Flex-Edge™ 
 
Para limpeza normal, utilize um pano macio ou esponja com produto de limpeza neutro 

adequado para bancadas e outras superfícies domésticas, como o 409® ou Fantastik® 
(produtos não comercializados no Brasil). 
 
Não utilize produtos abrasivos, à base de álcool ou solventes, pois podem danificar a 
superfície. 
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Madeira e Folheado de Madeira 
 
Abrangem os produtos Herman Miller revestidos em folheados de madeira ou recortes de 
folheado de madeira, com exceção da poltrona lounge Eames Lounge e Ottoman com 
folheado em jacarandá ou nogueira, a não ser que haja indicação específica a respeito. 
 
Para limpeza normal, retire o pó da mobília diariamente com um pano macio, levemente 
umedecido e que não solte fiapos. Seque com um pano seco e macio respeitando a direção 
da fibra da madeira. 
 
Limpe a superfície, uma vez por mês, com um pano macio e umedecido, utilizando um 
produto de limpeza de boa qualidade, formulado especialmente para móveis de madeira. 
Limpe a superfície na direção da fibra da madeira para remover a sujeira e marcas de 
dedos. Seque com um pano macio e seco. 
 
Duas vezes ao ano, aplique com um pano macio uma emulsão de cera de boa qualidade. A 
emulsão de cera é transparente e previne marcas de dedos.  
 
Para pequenos reparos em marcas de água, manchas e riscos, esfregue levemente a 
superfície na direção da fibra da madeira, utilizando palha de aço no 000. Aplique um 
lustrador removedor de riscos na cor e na graduaçõa que simulem o folheado. Se os riscos 
forem muito profundos, consulte um especialista em marcenaria. 
 
Madeira Envernizada e Folheado de Madeira 
 
Consiste na Eames Lounge e Ottoman com folheado em jacarandá , Nogueira ou Santos 
Palisander. 
 
Para limpeza normal, retire o pó da mobília diariamente com um pano macio, levemente 
umedecido e que não solte fiapos.Seque com um pano macio e seco, respeitando a direção 
da fibra da madeira. Nunca utilize produtos à base de cera (Pledge, Endust não são 
comercializados no Brasil), produtos em aerossol, lustradores, ceras, limpadores 
abrasivos ou lustradores a óleo. 
 
Para manter o folheado envernizado, escove levemente as áreas de madeira com uma 
esponja Scotchbrite, movimentando-a na direção da fibra para abrir os poros da madeira 
e remover as marcas de dedo e a sujeira. 
 
Somente aplique óleo quando o produto estiver seco. 
 
Para lubrificar as partes de madeira do produto Earnes, prepare a poltrona da seguinte 
forma antes da aplicação: 
Esfregue toda a superfície com palha de aço no 000 na direção da fibra para remover da 
superfície as pequenas marcas, riscos e qualquer resíduo de limpezas realizadas 
anteriormente. Melhore a aparência de entalhes mais profundos lixando o verniz de 
madeira levemente com uma lixa no 360, respeitando a direção da fibra. Tenha cuidado 
com as superfícies envernizadas para evitar a remoção do verniz. 
 
Aplique uma pequena quantidade de óleo (de linhaça pura fervida ou tungue) com um 
pano de algodão limpo e macio. Passe em pequenas áreas por vez na direção da fibra em 
movimentos circulares até que toda a parte envernizada esteja revestida.  
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Certifique-se de que o óleo seja aplicado em todas as extremidades envernizadas 
expostas. 
 
OBSERVAÇÃO: O óleo somente deve ser aplicado em superfícies envernizadas. Remova 
imediatamente qualquer resquício de óleo que caia sobre as partes em couro, plástico ou 
metal. Retire o excesso de óleo com um pano de algodão limpo, macio e seco e passe-o na 
direção da fibra. 
 
Após 10 minutos, esfregue novamente com um pano macio limpo e seco até que toda a 
superfície esteja seca. Após aproximadamente três horas, lustre a região com um pano 
macio limpo e seco. 
 
Deixe o óleo secar por 24 horas antes de utilizar a cadeira, evitando que o óleo manche as 
roupas. 
 
Com o acúmulo de óleo ao longo do tempo, o período entre as aplicações será ampliado. 
Somente aplique óleo quando o produto estiver seco. 
 
OBSERVAÇÃO: Descarte corretamente os panos utilizados com óleo pois podem 
acidentalmente entrar em combustão. Remova resíduos de óleo nos panos com água e 
pendure no varal para permitir que o ar passe por todas as fibras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


