
O cuidado e a manutenção regular de sua Cadeira Celle da Herman Miller resultarão em muitos anos de excelente desempenho e satisfação. Para manter a qualidade 

de seu produto Herman Miller, por favor, siga os procedimentos de limpeza aqui descritos.

As instruções para o cuidado e manutenção dos produtos Herman Miller são fornecidas como um serviço. Nenhuma garantia está implícita, pois os resultados podem 

variar.

Assento, Encosto e Braços AlmofadadosPara a limpeza normal, limpe a superfície com um pano macio umedecido com um detergente neutro e água morna. Enxágue 

completamente e seque com um pano macio. Não use solventes ou materiais abrasivos para limpeza de cozinha.

Braços Almofadados

Para a limpeza normal, limpe a superfície com um pano macio, umedecido com um detergente neutro e água morna.

Enxágue completamente e seque com um pano macio. Não use solventes ou materiais abrasivos para limpeza de cozinha.Manchas de TintaColoque álcool isopropílico 

em um pano absorvente e úmido. Comece a limpeza nas bordas da mancha e prossiga até seu centro. Aplique pressão, mas não esfregue com força. À medida que 

o pano vai ficando sujo, é importante que você use suas partes limpas para que as manchas não se espalhem. . Coloque álcool isopropílico no pano sempre que 

necessário. Se a mancha de tinta não sair, use acetona em vez do álcool isopropílico, e repita o procedimento acima. Este procedimento não é indicado para a limpeza 

normal.

TecidoTM Latitude

Quando a limpeza normal for necessária, passe o aspirador usando o acessório de limpeza para estofamentos. A aspiração retira o pó e reduz a necessidade de uma 

limpeza profissional.

Não escove o tecido ou utilize um acessório com escova rotativa do aspirador de pó. A escovação pode danificar permanentemente a suavidade e a natureza do tecido.

Limpeza de Manchas

Para evitar a mancha no tecido, molhe-a imediatamente com pano absorvente macio. Não seque totalmente a mancha ou ela pode se tornar permanente.

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

Para manchas à base de água, como de café, refrigerantes, sucos de fruta ou leite, use produtos de limpeza à base de água (específicos para a limpeza de tecidos), um 

pano limpo ou esponja umedecida com água morna e sabão (com baixo teor alcalino).

Faça a limpeza com a espuma.

Nunca use água quente, a mancha se tornará permanente. Evite o esfregar demais.

Para manchas a base de óleo, como batom, gordura ou molho de salada, use um produto de limpeza a seco com um pano ou esponja macia limpa e umedecida. 

Primeiro faça o teste do produto de limpeza em uma área pequena e oculta. Se não houver manchas, círculos ou dano ao tecido ou a sua tonalidade, aplique o produto 

na área manchada, com movimentos leves e rápidos. Comece a limpeza nas bordas da mancha e prossiga até seu centro, tomando cuidado para não saturar o tecido. 

O K2r também é um produto que pode ser usado. Leia as instruções completas do rótulo do produto.

Não aplique água ou qualquer solução líquida em demasia no tecido.

Molhar demais o tecido com qualquer solução líquida pode resultar em dano permanente ao mesmo.

Não esfregue com força ou você poderá danificar o material do tecido ou romper suas fibras. Diversas aplicações leves são melhores do que uma aplicação pesada.

Absorva toda a solução e, em seguida, use outro pano ou esponja limpa umedecida em água fria para remover qualquer resíduo.

Deixe o tecido secar totalmente e então aspire bem antes de utilizar a cadeira. Se a mancha resistir à limpeza, chame um profissional de limpeza.

Grandes Áreas

Se uma grande área for manchada, entre em contato com uma empresa de limpeza profissional.

Tecido do Assento e Encosto  

Quando a limpeza normal for necessária, passe o aspirador utilizando o acessório de limpeza de estofamentos. A aspiração retira o pó e reduz a necessidade de uma 

limpeza profissional.

Não escove o tecido ou utilize o acessório com escova rotativa do aspirador de pó. A escovação pode danificar permanentemente a suavidade e a natureza do tecido.

Limpeza de Manchas

Para evitar a mancha no tecido, molhe-a imediatamente com pano absorvente macio. Não seque totalmente a mancha, ou ela se tornará permanente.

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

Para manchas à base de água, como de café, refrigerantes, sucos de fruta ou leite, use produtos de limpeza à base de água (específicos para a limpeza de tecidos), um 

pano limpo ou esponja macia, com água morna e sabão (com baixo teor alcalino).

Faça a limpeza com a espuma.
Nunca use água quente, a mancha se tornará permanente. Evite o esfregar demais.
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Para manchas a base de óleo, como batom, gordura ou molho de salada, use um produto de limpeza com um pano ou esponja limpa e umedecida. Primeiro faça o teste 

do produto de limpeza em uma área pequena e oculta. Se não houver manchas, círculos ou dano ao tecido ou a sua tonalidade, aplique o produto na área manchada, 

com movimentos leves e rápidos. Comece a limpeza nas bordas da mancha e prossiga até seu centro, tomando cuidado para não saturar o tecido. O K2r também é um 

produto que pode ser usado. Leia as instruções completas do rótulo do produto.

Não aplique água ou qualquer solução líquida em demasia no tecido.

Molhar demais o tecido com qualquer solução líquida pode resultar em dano permanente ao mesmo.

Não esfregue com força ou você pode danificará o material do tecido ou romper suas fibras. Diversas aplicações leves são melhores do que uma aplicação pesada.

Absorva toda a solução e, em seguida, use outro pano ou esponja macia limpa umedecida em água fria para remover qualquer resíduo.

Deixe o tecido secar totalmente e então aspire bem antes de utilizar a cadeira. Se a mancha resistir à limpeza, chame um profissional de limpeza.

Grandes Áreas

Se uma grande área for manchada, entre em contato com uma empresa de limpeza profissional. 

 

Couro do Assento e Encosto 
 
A limpeza normal deve ser feita frequentemente, com um aspirador ou pano limpo e seco para remover o pó. Se o couro estiver sujo, ele pode ser limpo com pano 

macio umedecido e a espuma de qualquer sabão suave com uma quantidade mínima de água bem morna. Não limpe apenas pequenas áreas do couro, limpe toda a 

superfície. Limpe com um pano úmido e seque com um pano macio e limpo.

Para manchas e derrames, limpe imediatamente o excesso de líquido com um pano ou esponja macia limpa; deixe o couro secar naturalmente. Se uma limpeza maior 

for necessária, passe a esponja em toda a superfície - do assento ou encosto - com água limpa e morna. Deixe o couro secar naturalmente; nunca use secador de 

cabelo ou qualquer outra fonte de calor para secar o couro.

Para manchas persistentes, aplique uma solução não abrasiva de água e sabão usando uma esponja macia, limpa e molhada. Enxágue bem e deixe secar. Para 

manteiga ou gordura, limpe o couro com pano seco limpo e deixe que o óleo seja absorvido pelo couro. Não coloque água ou tente lavar a mancha de gordura.

Não use sabão de sela, solventes de limpeza, óleos, lustra-móveis, esmaltes, produtos abrasivos, detergente ou amônia no couro; eles podem arruinar o acabamento, 

tornando-o pegajoso e rachado.
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