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Os produtos Cinex são concebidos para durarem, tanto por seu design quanto por 
sua qualidade.
São produtos valiosos, por isso recomendamos cuidados especiais em sua limpeza. 
Você vai ver que esses cuidados, além de simples, garantirão sua durabilidade e 
beleza por muito mais tempo.

Dicas Gerais!

_Na hora de separar os materiais para limpeza, certifique-se que o pano ou esponja 
seja macio, caso contrário isso poderá arranhar a superfície do produto.

_Certifique-se que o pano utilizado não contenha resquícios de outros materiais 
(produtos de limpeza, gorduras, sujidades em geral).

_Em hipótese nenhuma utilize esponjas ou produtos abrasivos, bem como produtos 
químicos de qualquer espécie para limpeza dos produtos Cinex.

_Não observar as recomendações de manutenção, aplicação e limpeza indicadas 
neste manual pode danificar permanentemente o seu produto, afetar seu 
desempenho, e reduzir sua beleza e vida útil. Além disso, pode ocasionar a perda da 
garantia. 
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VIDROS LINHA CRISTALLO

A Cinex opera em sua fábrica todo o ciclo de beneficiamento do vidro, o que nos possibilita um controle total sobre a 
qualidade. A vidraçaria é equipada com maquinários modernos e sofisticados que processam as chapas de vidros, desde o 
corte, lapidação, perfuração, têmpera e até o processo de pintura.
Pintura: A Cinex tem a maior paleta de cores do mercado, talvez do mundo. Somos apaixonados pelas cores e suas 
combinações. Temos mais de 50 cores diferentes para o vidro que trazem a possibilidade de cocriarmos com nossos clientes. 
Nosso moderno setor de pintura trabalha somente com tintas à base de água, não poluentes. É mais beleza e saúde para os 
ambientes, além da diversidade estética de cores, a linha de vidros pintados foi desenvolvida dentro dos mais rigorosos 
padrões de qualidade, garantindo ótimo desempenho nos itens de segurança e saúde ocupacional.
Têmpera: após a transformação de um vidro comum para o vidro temperado, este adquire uma resistência à quebra cinco 
vezes maior e se torna muito mais resistente a choque térmico, flexão, flambagem e torção.
Isso resulta em um vidro que possui menor probabilidade de quebra e, caso aconteça, o vidro temperado se fragmenta em 
pequenas partículas sem pontas e com bordas pouco cortantes, o que reduz os riscos de acidentes. Mais segurança para o 
usuário. 
 

DICAS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA:
 
_ Antes de limpar, indicamos que seja retirada toda a poeira com um espanador ou flanela seca para evitar riscos na 
superfície.
 
_ A limpeza deve ser feita com um pano úmido, macio e limpo.
 
_ Utilize detergente neutro, caso sinta necessidade. Remova os resíduos com pano úmido e após seque bem a superfície com 
pano limpo.
 
_ Lembre-se: o vidro deve estar sempre seco. Se algo respingar nele, limpe-o o mais rápido possível, evitando futuras 
manchas. 

ESPELHOS

Os espelhos estão presentes em vários projetos de decoração, graças às diversas funcionalidades que possuem. Além de sua 
função refletiva, proporcionam aproveitamento da luz natural, permitem maior sensação de amplitude e luminosidade aos 
ambientes. 
 
Os espelhos não podem ser temperados, pois o aquecimento da têmpera danifica a camada de nitrato de prata que cria o 
efeito espelhado. Nesse caso, a Cinex aplica uma película de alta aderência no verso dos espelhos para garantir maior 
segurança em caso de quebra.

 
DICAS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA:

_Antes de limpar, retire toda a poeira com um espanador, evitando que as partículas acumuladas risquem seu espelho. 
 
_A limpeza deve ser feita com um pano úmido, macio e limpo. Utilize detergente neutro, caso sinta necessidade, mas remova 
os resíduos com pano úmido e seque bem, tendo o cuidado de sempre secar as bordas do mesmo.
 
_A limpeza com produtos inadequados pode causar oxidação e manchas pretas, principalmente ao infiltrar nas bordas dos 
espelhos.

Modificação dos Produtos:
A Cinex reserva o direito de modificar, alterar medidas e especificações e retirar de linha qualquer produto deste manual, a qualquer momento e sem aviso prévio.
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VIDROS ACIDATOS E ARGENTATOS

Estes vidros oferecem um acabamento aveludado e uniforme. Esse efeito se deve a um tratamento especial utilizado após a 
fabricação que torna sua superfície porosa. As características deste acabamento o transformam em um produto único e 
sensível, que necessita de cuidados especiais. Estes cuidados não limitam-se apenas a manuseio e limpeza, é muito 
importante observar o local no qual o produto será aplicado, pois resíduos de gordura, maresia e umidade podem manchá-lo 
permanentemente. 

  
DICAS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA:
 
_Use um pano macio molhado com água. Você também pode usar detergente neutro, se houver acúmulo de sujeira ou marcas 
de manuseio. Se usar detergente, lembre-se de remover os resíduos do vidro.

_O pano deve estar bem limpo. Cuidado com resíduos impregnados no pano e panos que espalham a sujeira em  vez de 
removê-las.

_Nunca limpe apenas a parte suja do vidro, limpe sempre todo o vidro, uniformemente e sem friccionar  excessivamente.

_Depois da limpeza úmida, seque o vidro com outro pano limpo e seco, ou levemente umedecido, retirando a  umidade 
excessiva da superfície. 

STAMPAS

Totalmente customizáveis, as texturas vão desde veios de mármore até imagens abstratas impressas no vidro. A impressão 
no vidro tem a vantagem da paginação contínua, tendo uma imagem ampla com total qualidade e qualquer vidro pode receber 
a impressão. Há vidros que recebem a impressão na parte traseira e outros pela parte frontal passando por processos de cura 
em fornos específicos. Sendo assim, o cuidado no manuseio e limpeza dos vidros estampados é também para garantir a 
conservação e qualidade da impressão.

 
DICAS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA:

_A limpeza deve ser feita apenas com uma solução de água e detergente neutro, com auxílio de esponja ou pano macio, de 
forma suave.

_Não utilizar produtos ácidos, alcalinos, álcool ou solventes. Sua aplicação poderá danificar a Stampa ou reduzir 
gradativamente sua resistência.

_Não usar fórmulas de detergentes com saponáceos, esponjas de aço ou qualquer outro material abrasivo sobre a Stampa. 

_Remova os resíduos com pano úmido e após seque bem a superfície com pano limpo. 

_Lembre-se: o vidro deve estar sempre seco. Se algo respingar nele, limpe-o o mais rápido possível, evitando futuras 
manchas.

Modificação dos Produtos:
A Cinex reserva o direito de modificar, alterar medidas e especificações e retirar de linha qualquer produto deste manual, a qualquer momento e sem aviso prévio.

4

MANUAL DE MANUNTENÇÃO E LIMPEZA



Rev05 - 12/05/2021

VIDROS REFLETIVOS

Desenvolvidos com a mais alta tecnologia, os vidros refletivos, originalmente utilizados em edificações, trazem 
contemporaneidade, inovação e design para os ambientes internos.
A transformação do vidro incolor em refletivo consiste na aplicação de uma camada metalizada formada por óxidos numa de 
suas faces, esta camada se integra ao vidro durante o processo e é ela a responsável pela aparência refletiva que encanta o 
público.
O aspecto estético deste produto aplicado muda com o posicionamento da camada metalizada, então é importante verificar 
se todos itens do projeto foram instalados com a face metalizada para o mesmo lado, o indicado é que seja instalado voltado 
para dentro do móvel, por ser mais sensível.

DICAS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA:

_A limpeza deve ser feita com um pano ou esponja macia, utilizando detergente neutro diluído em água. Sua retirada deve ser 
feita imediatamente após sua aplicação, com pano limpo e úmido e posteriormente seco com pano macio. 

_Tenha certeza de que nenhum metal ou partícula abrasiva entre em contato com a camada refletiva, lãs de aço ou lâminas 
metálicas não devem tocar o coating (camada metalizada), pois podem ocasionar riscos a essa camada.

_Não utilize limpadores químicos, abrasivos, soluções de limpeza de base ácida ou alcalina.

VESTIRSI

A linha Vestirsi traz um mundo de sensações coexistindo com a mobília e o ambiente. O antigo e o contemporâneo se 
combinam, expandem e encantam.
São 15 tipos de tecidos aplicados no vidro, sendo divididos em 4 narrativas e características. Uma coleção que busca o 
aconchego do toque, o conforto no olhar e o tátil à flor da pele. É a artesania dos tecidos e tramas aplicados junto a inovação 
dos vidros e alumínios da Cinex. 
Ao receber um produto com Vestirsi, procure pelo manual de limpeza e conservação específico do tecido adquirido, os 
manuais estão disponíveis no training. Abaixo dicas gerais da coleção.

DICAS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA:

_Intervir imediatamente ao encontrar impurezas.

_Reduzir a mancha, agindo da borda externa para o centro, não submeter à fricção excessiva. Caso necessário, remova 
cuidadosamente o excesso de sujeira, com o auxílio de uma colher e imediatamente cubra com um pano branco limpo ou 
papel absorvente.

_Limpar regularmente a superfície do tecido através de aspiração ou utilizando escova de cerdas macias, afim de evitar 
sujeira particulada (pó, poeira, etc.) se fixe, dificultando sua remoção.

_Evitar contato com substâncias oleosas (cremes, bronzeadores, produtos alimentícios, etc.), caso ocorra, limpar o tecido 
imediatamente seguindo as instruções acima.

_Não expor diretamente à luz solar ou artificial localizada.

_Não utilizar produtos químicos (alcalinos ou clorados) ou agentes abrasivos (escova de cerdas duras).

_Atentar-se para exposição a intempéries (sol, chuva, calor, frio, umidade, etc.), pois podem alterar as características do 
tecido, assim como afetar a durabilidade e estética do acabamento.

_Não utilizar máquina de pressão (com ou sem vapor).

Modificação dos Produtos:
A Cinex reserva o direito de modificar, alterar medidas e especificações e retirar de linha qualquer produto deste manual, a qualquer momento e sem aviso prévio.
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ALUMÍNIO FOSCO E PINTURA ELETROSTÁTICA

O alumínio da Cinex é protegido pelo processo de anodização, um tratamento eletroquímico que torna seu acabamento mais 
uniforme e resistente. Com esse processo de tratamento da superfície, garantimos as propriedades e a aparência por mais 
tempo, sem perda da beleza e da qualidade. Além da camada anódica, a Cinex trabalha com pintura eletrostática, para dar 
acabamentos nas mais variadas cores, à perfis e complementos, atendendo as tendências do mercado e necessidades 
especiais de nosso exigente público. 
Durabilidade: os perfis anodizados têm um tempo de vida extremamente longo, oferecendo vantagens significativas do ponto 
de vista econômico e de manutenção.
Resistência química e mecânica: o acabamento se mantém estável, não lasca e nem descasca.
Segurança: estável do ponto de vista químico: não se decompõe, não é tóxico e é resistente às altas temperaturas. Não afeta 
a saúde do usuário.

DICAS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA:

_A limpeza deve ser feita apenas com uma solução de água e detergente neutro, com auxílio de esponja ou pano macio.

_Não utilizar produtos ácidos, alcalinos ou solventes. Sua aplicação poderá manchar a anodização e a pintura.

_Para as portas de correr, é importante que seus trilhos inferiores estejam sempre limpos, evitando assim o acúmulo de 
poeira. Recomendamos utilizar aspirador para esse fim.

_Não usar fórmulas de detergentes com saponáceos, esponjas de aço ou qualquer outro material abrasivo sobre o alumínio.

_Evite o uso de objetos cortantes ou perfurantes para auxiliar na limpeza de “cantinhos” de difícil acesso. Recomendamos que 
essa operação seja feita com o auxílio de um pincel de cerdas macias. 

ALUMÍNIO PINTURA ROSÈ E ORO

Delicado, mas moderno. Sutil, mas impactante. A proposta deste acabamento exclusivo é se tornar uma vertente luxuosa na 
decoração. Assim como sua cor e efeito únicos, sua fabricação também tem um processo especial e trabalhoso, realizado 
com parceiros altamente qualificados. 
A aplicação do acabamento é através de sistema Airless, o que permite o efeito satinado que encanta o público mais exigente. 
Por ter estas características tão particulares, o acabamento tem algumas restrições de aplicação e devem ser observados as 
orientações de limpeza e manutenção.

DICAS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA:

_Tirar a poeira com flanela macia e seca evitando o atrito excessivo.

_Usar detergente neutro diluído em água.

_Secar com flanela macia e limpa, destinadas exclusivamente para este fim.

_Jamais utilizar produtos abrasivos e objetos pontiagudos durante a limpeza, como esponjas de aço ou saponáceos.

_Durante a limpeza é muito importante não deixar acumular água, mantenha a superfície seca.

_Superfícies foscas são suscetíveis a formação de brilho pelo simples atrito.

Modificação dos Produtos:
A Cinex reserva o direito de modificar, alterar medidas e especificações e retirar de linha qualquer produto deste manual, a qualquer momento e sem aviso prévio.
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ALUMÍNIO LIKEINOX

Combinando o inigualável design italiano e o que há de mais moderno em termos de tecnologia, o LikeInox reúne elegância e 
funcionalidade. A opção ideal para criar ambientes modernos que se destacam pela praticidade e fácil limpeza, sendo uma 
opção clássica e requintada para quem gosta de viver com conforto e sofisticação. 
O acabamento em inox no alumínio é um processo de anodização associado com um polimento especial que garante o efeito 
uniforme.

DICAS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA:

_Tirar a poeira com flanela macia e seca evitando o atrito excessivo.

_Usar detergente neutro diluído em água.

_Secar com flanela macia e limpa, destinadas exclusivamente para este fim.

_Jamais utilizar produtos abrasivos e objetos pontiagudos durante a limpeza, como esponjas de aço ou saponáceos.

COMPLEMENTOS COM ACABAMENTO CROMADO E SATINADO

Pequenos detalhes desenvolvidos para um resultado incrível. Quem deseja compor uma decoração que transmita uma 
atmosfera imponente, glamourosa, sofisticada, marcando personalidade em qualquer cômodo, pode optar pelos 
complementos com efeitos metálicos.
O aspecto visual metálico sempre se destaca na decoração pelo design ou brilho, chamando a atenção de quem entra no 
ambiente.
As peças com acabamento cromado, recebem uma camada de verniz incolor, que além de deixar o acabamento impecável, 
fornece a proteção adequada ao acabamento metálico. A manutenção deste verniz é fundamental para a conservação da 
qualidade do produto.                                                                                                                         

DICAS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA:

_ A limpeza deve ser feita com um pano ou esponja macia, utilizando detergente neutro dissolvido em água. Sua retirada deve 
ser feita imediatamente após sua aplicação, com pano limpo e úmido e posteriormente seco com pano macio. 

_ Não utilize álcool, ou solvente na limpeza dos acabamentos cromados e satinados e tenha atenção ao possível atrito gerado 
pelo contato com itens metálicos, tais como chaves, anéis e pingentes, pois eles danificam a camada de verniz protetiva 
aplicada nos produtos, causando danos ao acabamento;

- Jamais utilize produtos abrasivos e objetos pontiagudos durante a limpeza, como esponjas de aço ou saponáceos.

Modificação dos Produtos:
A Cinex reserva o direito de modificar, alterar medidas e especificações e retirar de linha qualquer produto deste manual, a qualquer momento e sem aviso prévio.
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