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DICAS DE CONSERVAÇÃO DNA ALUMÍNIO 

 Os produtos DNA Alumínio são fabricados com matéria-prima de excelente 

procedência. Para garantir a qualidade das peças em alumínio, alguns cuidados são 

necessários, tanto para o usuário final quanto para os construtores. Atos simples, 

como o correto armazenamento e a maneira correta de limpar os perfis garantem a 

durabilidade e beleza do material. 

 

LIMPEZA 

1. Lave as superfícies de alumínio periodicamente com água e detergente neutro, 

focando principalmente os cantos e bordas da estrutura. Esta lavagem evita 

que a sujeira e a umidade, em longo prazo, ataquem profundamente o 

material.  

 

LIMPEZA 

2. Se a estrutura de metal não é lavada há muito tempo, use uma pequena 

quantidade de solvente derivado de petróleo ou álcool, misturado na água. 

Mas cuidado, se sua estrutura for pintada ou tiver algum tipo de acabamento, 

use apenas detergente.  

 

LIMPEZA 

3. Para limpar o lado interno das esquadrias use apenas pano seco. 

 

 

CONSERVAÇÃO  

4. Não utilize materiais abrasivos, palhas e esponjas de aço ou ácidos na limpeza 

do alumínio. 
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MANUTENÇÃO 

5. Articulações e roldanas possuem sistema de autolubrificação. O uso de óleo ou 

graxa pode danificar estes componentes. 

 

MANUTENÇÃO 

6. Quando for pintar estruturas de alumínio evite o uso de fita crepe, pois ela 

mancha o metal. A fita PVC é a melhor opção, porém retire-a imediatamente 

após a pintura para que seus componentes não danifiquem a peça em questão.  

 

MONTAGEM  

7. Durante a montagem de estruturas, evite o contato das peças de alumínio com 

cimento, argamassa e resíduos alcalinos ou ácidos. Se não for possível evitar o 

atrito destes materiais, aplique fita PVC ou vaselina sólida no alumínio.  

 

ARMAZENAMENTO 

8. Na hora de descarregar os perfis de alumínio, nunca pise sobre eles, a fim de 

não amassar ou danificar sua estrutura.  

 

ARMAZENAMENTO 

9. Armazene os perfis na vertical. Se não for possível, faça pequenas pilhas e 

coloque sempre um papelão entre as estruturas, para evitar arranhões e danos 

às peças. 

 

CONSERVAÇÃO 

10. Evite manchas. Não armazene os perfis em locais úmidos e manuseie-os com 

luvas. 


