
Página 1 de 2 

  Cadeira Aeron® - Cuidados e Manutenção 
 

Com cuidados regulares e manutenção diária, sua Cadeira Aeron da Herman Miller 
proporcionará muitos anos de satisfação e alto desempenho. Para preservar a 
qualidade do seu produto Herman Miller, siga os procedimentos de limpeza 
apresentados abaixo. 

As instruções para cuidado e manutenção dos Produtos Herman Miller são 
fornecidas a você a título de prestação de serviço. Nenhuma garantia está implícita, 
pois os resultados podem variar. 

 

Base, estrutura e braços 

Para uma limpeza geral, limpe a superfície com um pano macio, embebido em 
detergente neutro e água morna. Enxague  cuidadosamente e seque com um pano 
macio. Não utilize solventes ou produtos de limpeza abrasivos. 

 

Material de suspensão Pellicle® 

Limpeza geral 

Para uma limpeza geral, utilize um aspirador com acessório destinado à limpeza de 
estofados para limpar o tecido, conforme necessário.  

A aspiração remove a poeira e diminui a necessidade de se buscar limpeza 
profissional. Não escove o tecido ou utilize acessórios de aspirador com escova 
giratória. Escovações podem danificar permanentemente as fibras do tecido ou 
alterar as características deste. 

Limpeza local 

Para realizar uma limpeza local no tecido, utilize um pano macio para absorver 
imediatamente a mancha. Não a seque totalmente, pois ela pode se fixar. 

Quanto mais tempo uma mancha permanecer no tecido, mais difícil será sua 
remoção. 

Para manchas aquosas, como de café, refrigerantes, sucos de frutas ou leite, utilize 
um produto de limpeza à base de água (produzido especificamente para a limpeza 
de tecidos) ou uma solução de sabão suave (alcalino) e água morna (não utilizar 
muito sabão) aplicada por meio de um pano limpo e umedecido ou esponja. 

Faça espuma com o produto de limpeza. 

Nunca utilize água quente, isso fará a mancha se fixar. Evite esfregar. 

Para manchas oleosas, como de batom, graxa ou molho de salada, utilize uma 
solução para lavagem a seco, aplicada com um pano úmido limpo ou esponja. Teste 
a solução em uma área pequena, pouco visível. Se ela não manchar, danificar ou 
alterar as cores do tecido, realize a limpeza da área manchada utilizando 
movimentos leves e rápidos. Comece pela parte externa da mancha e vá em direção 
ao centro, tomando cuidado para não saturar o tecido. Um produto que também  



Página 2 de 2 

 

pode ser utilizado é o K2r. Verifique o rótulo do produto para obter todas as 
instruções. 

Não utilize muita água ou outra solução líquida no tecido. 

O umedecimento excessivo do tecido decorrente da aplicação de alguma solução 
líquida pode resultar em danos permanentes a este. 

Não esfregue com muita força para não danificar as fibras do tecido. É preferível 
realizar diversas aplicações leves a uma única aplicação com excesso de força. 

Absorva o restante da solução utilizando um pano macio e depois utilize outro 
pano limpo ou esponja embebida em água fria para remover resíduos que tenham 
permanecido no tecido. 

Deixe o tecido secar completamente e depois passe o aspirador de pó antes de 
utilizá-lo. 

Se a mancha permanecer após a limpeza, busque a ajuda de um profissional. 

Áreas Maiores 

Se áreas maiores do tecido estiverem sujas, contrate o serviço de uma empresa de 
limpeza. 

 

Braços de couro 

Durante a limpeza geral, aspire ou limpe a poeira, frequentemente, utilizando um 
pano limpo e seco. Se o couro estiver sujo, você pode limpá-lo com pano úmido, 
espuma de qualquer sabonete neutro e uma pequena quantidade de água morna. 
Não faça limpeza local no couro; limpe sua superfície como um todo. Limpe com 
um pano úmido e seque com um pano limpo e macio. 

Para manchas e respingos, limpe o excesso de líquido imediatamente com um pano 
limpo ou esponja; deixe o couro secar ao ar livre. Se for necessária outra limpeza, 
passe uma esponja por toda a superfície do braço da cadeira utilizando água limpa 
e morna. Novamente, deixe o couro secar ao ar livre. Nunca utilize um secador de 
cabelos ou outra fonte de calor para secar o couro. 

Para manchas de difícil remoção, utilize uma solução de sabão neutro não abrasivo 
com uma esponja limpa e molhada. Enxágue bem e deixe secar ao ar livre. Para 
manchas de manteiga, óleo ou graxa, limpe o couro com um pano limpo e seco e 
deixe que o restante do óleo se dissipe nele. Não utilize água ou tente lavar uma 
mancha de graxa. 

Não utilize sabão de sela, solventes de limpeza, óleos, lustra móveis, vernizes, 
produtos de limpeza abrasivos, detergentes ou amônia no couro, pois eles vão 
estragar o acabamento, tornando-o pegajoso e rachado. 

 

 


