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editorial

inalmente, é chegada a hora de se mudar.  
Com as chaves nas mãos, criam-se milhões 
de expectativas – e algumas dúvidas também, 
principalmente em relação aos cuidados com seu 
imóvel novo. Para mantê-lo impecável, não é necessário 
conhecer soluções milagrosas do universo doméstico. 
Para realizar essas tarefas, o importante é ter um manual 
prático e encarar os assuntos com leveza. Mesmo 
que você trabalhe fora, seu imóvel não dispensa uma 
série de cuidados. Ainda que tenham pessoas que 
cuidem dele por você, é preciso saber instruí-las, não 
é mesmo? Neste guia de cuidados com seu 
imóvel, você vai encontrar dicas de como usar, 
limpar e manter os pisos, os papéis de parede, a 
pintura, a persiana, as cortinas, os metais e louças, as 
cubas de inox, as tomadas e interruptores, o vidro, o 
caixilho, até a varanda e o jardim. Seja bem-vindo.

F
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sumárioinstitucional

Cyrela Brazil Realty é a maior e a mais admirada 
incorporadora de imóveis residenciais da América Latina*.  
É uma marca presente na vida do brasileiro há mais de 50 anos 
que leva o conceito de morar bem e investir com qualidade. 
Por todas as suas realizações e história inovadora, a Cyrela 
construiu um nome respeitado e tornou-se sinônimo de 
qualidade e solidez, somando mais de 3.200 colaboradores.

A Cyrela vai além das suas atribuições como 
empreendedora imobiliária. Faz questão de valorizar os 
bairros onde atua: promove melhorias urbanas, cuida do 
meio-ambiente, faz economia de materiais, pratica a gestão 
de resíduos e ajuda a comunidade através de diversos 
projetos sociais. Enfim, faz questão de valorizar a vida das 
pessoas e tem a ética como princípio inquestionável.

Os resultados desta relação são mais de 100 
canteiros de obras em andamento em 55 cidades 
brasileiras localizadas em 17 estados – além de obras 
em Buenos Aires, na Argentina –, a entrega de mais 
de 17 mil lares e 37 mil clientes conquistados.

Esta é a Cyrela. Ontem, hoje e sempre ao seu lado. 
*por valor de mercado
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sala de estar é o cartão de visita de uma casa.  
Os móveis representam o gosto dos donos e retratam 
o clima do ambiente: moderno, acolhedor, futurista ou 
sereno. As cores das paredes podem ser ousadas, 
assim como as estampas – desde que não haja muita 
mistura no mesmo cômodo. Já o quarto é o lugar do 
descanso. Por isso, antes de mais nada, ele precisa 
ser confortável e aconchegante. Cores suaves e 
revestimentos delicados proporcionam essa sensação. 
Para manter a sua sala e o seu quarto como novos, 
siga as dicas de conservação dos pisos, revestimento 
de parede e outros itens desses ambientes.

a
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áreas secas
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pisos pisos de madeira

Não é só uma questão de estética 
ou de dar boas-vindas a quem chega, 
o capacho é também uma parte 
útil da casa. É ele que impede que 
partículas de areia ou outro material 
áspero estraguem o piso. o tapete 
na entrada evita que o assoalho ou 
carpete de madeira risquem. outro 

•  Durante a mudança, cuidados 
ao arrastar caixas e móveis, 
que podem danificar o piso;

•  Proteja a base dos móveis com 
feltro para evitar riscos no piso;

•  Apesar das resinas de acabamento 
secarem em 4 ou 5 horas, elas 
estarão totalmente secas somente 
oito dias após a aplicação;

•  Coloque tapetes apenas dez dias 
após o tratamento do piso;

•  Caso o piso tenha manchas 
de tinta, use cuidadosamente 
água rás para a remoção;

•  Para limpeza, use aspirador 
de pó ou uma vassoura 

de pelo fino e, depois, um 
pano úmido bem torcido. os 
respingos de água devem ser 
enxugados imediatamente;

•  Em pisos com acabamento em 
resina à base de água, utilize a cada 
20 dias produtos para a revitalização 
do piso para tirar marcas de 
sapato e pequenas manchas; 

•  Alguns pisos de madeira 
podem trincar se ficarem 
permanentemente sob o sol 
forte. Consulte um especialista ou 
revendedor na hora da compra.

FontE: pARquEt união

dicas

grande segredo é não deixar cair 
água sobre o piso. Caso aconteça, 
limpe imediatamente para não causar 
manchas. Agindo assim, seu piso 
ficará novo por muito mais tempo. 
Além de cuidar do piso, confira como 
manter bem conservados o carpete 
de madeira e os pisos cerâmicos.

Club House Novamérica - Escritório de Vila
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carpete 
de madeira

pisos  
cerâmicos

•  Para a limpeza de piso laminado, é 
recomendado o uso de aspirador 
de pó, vassoura de cerdas macias 
e pano úmido bem torcido;

•  A vassoura e o pano devem 
ser passados acompanhando 
a textura das réguas no 
sentido do comprimento;

•  Nunca lave o piso laminado. Quando 
lavar a cozinha e o banheiro, 
proteja bem o piso laminado para 
que a água não escorra até ele;

•  Não utilize cera, materiais abrasivos 
– lixa, sapólio, palha de aço –, nem 
objetos pontiagudos na limpeza;

•  Para tirar manchas de canetas, 
umedeça um pano com álcool; 
para manchas de cola pVA e 
esmalte de unha, use acetona; 
para graxa de sapato, refrigerante, 
café, suco de uva e vinho tinto, 
use detergente e álcool;

FontE: duRAFlooR

•  A recomendação para revestimentos 
cerâmicos e porcelanatos é usar, 
diariamente, detergente neutro 
com água. Para as sujeiras 
mais difíceis, utilize sapólio;

•  Em produtos rústicos, com 
superfícies rugosas ou texturizadas, 
pode ocorrer aderência de sujeira 
com mais facilidade. por isso, 

deve-se manter uma limpeza 
frequente para facilitar a remoção 
e evitar o “encardimento”;

•  Após a limpeza, seque o produto 
com um pano limpo e seco;

•  Nunca use ácido para 
limpar o revestimento;

FontE: CECRiSA
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papel
de parede

Eles caíram em desuso 
há alguns anos, mas fizeram 
um retorno triunfante. Florais, 
listrados, geométricos, retrôs... 
os papéis de parede levantam 
o astral da casa e deixam os 
ambientes mais aconchegantes. 
Versáteis, podem ser usados na 
sala, nos quartos e até no lavabo.

•  O papel de parede deve ser 
um dos últimos revestimentos 
a serem instalados. por ser um 
material frágil, ele deve entrar 
na obra depois de finalizada a 
pintura, o piso e os armários;

•  Para melhor instalação e 
acabamento, as paredes devem 
estar lisas e niveladas com uma 
demão de pVA branco aplicada ou 
látex pVA na cor do revestimento;

•  A maioria dos papéis de parede tem 
uma camada impermeabilizante 
e dispensa limpeza;

•  Se for preciso limpá-lo, use apenas 

um pano úmido bem torcido e 
algum produto de ph neutro, como 
sabão de coco. o movimento de 
limpeza deve ser feito sempre no 
mesmo sentido, e não esfregando;

•  Para uma vida útil maior, deve-
se evitar contato com umidade 
e produtos químicos; 

•  Papéis de parede também podem 
ser espanados e aspirados;

•  Todo revestimento é sensível à 
abrasão, portanto, tome cuidado ao 
transitar com objetos pontiagudos;

FontES: WAllpApER E pApERCom
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pintura

Sem dúvida, o acabamento mais 
comum é a pintura. tanto que, de 
uns anos para cá, ela invadiu até as 
paredes da cozinha e dos banheiros. 
Mas, para a sua boa manutenção, 
alguns cuidados são necessários. 

O primeiro deles é nunca deixar a sujeira 
impregnar. Assim que sujar, lance mão 
de um pano macio com água e sabão 
neutro. para manter as paredes de 
seu imóvel sempre em bom estado, 
refaça a pintura a cada três anos.

•  Após o término da pintura, espere 
pelo menos vinte dias para realizar 
qualquer limpeza, pois nesse 
período a película da tinta está 
adquirindo sua dureza ideal;

•  Nas paredes das áreas comuns, 
logo que sujar, use um pano ou 
esponja macia com água e sabão 
de coco ou com detergente neutro. 
Esfregue a superfície sem muita força 
para não riscar o filme da tinta;

 •  Nos banheiros, onde normalmente 
a pintura se deteriora com mais 
rapidez, mantenha sempre janelas 

e portas abertas após o banho;
•  Se possível, mantenha o 

banheiro sempre arejado;
•  Caso apareçam manchas 

de bolor, limpe com um 
pouco de água sanitária;

•  Tanto as marcas de mãos como 
respingos de gordura ou outro tipo 
de sujeira devem ser limpos na hora;

•  As tintas foscas são mais difíceis 
de limpar se comparadas 
às tintas com brilho;

FontES: BoREAl E SuVinil dicas
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cortinas

Elas têm mais utilidade do que 
se imagina. Além de decorarem 
a casa, protegem o mobiliário 
contra os raios ultravioleta, 
capazes de desbotar estofados 
e tapetes e danificar móveis. 
podem ter diversos formatos e 
materiais, como as de tecido, 
de madeira, rollôs, painéis...

•  As cortinas de pano devem 
ser lavadas periodicamente;

•  Tecidos sintéticos podem ser 
lavados em casa, mas tecidos 
finos e de baixa resistência ao sol 
(algodão, linho e fibras naturais) 
devem ser levados a lavanderias 
especializadas, pois precisam de 
cuidados especiais para evitar 
desbotamento ou encolhimento;

•  Uma dica na hora de encomendar 
a cortina, principalmente nos 
tecidos naturais, é fazer uma 
barra maior. Assim, quando for 
necessária a lavagem normal 
– por causa de sujeira ou 
mancha – e o tecido encolher, 
pode-se desmanchar a barra 
para ajustar a altura da cortina;

•  O excesso de luz solar pode 
danificar as fibras dos tecidos;

•  Poliéster e acrílico têm alta 
resistência ao sol; viscose e linho, 
média resistência, e seda, lã e 
algodão têm baixa resistência;

FontES: tREuni E A JAnElA CoRtinAS
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persianas

•  Aspirador de pó (com bocal 
de escova) ou espanador 
bastam para a manutenção 
das persianas. A limpeza pode 
ser feita a cada 10 dias;

•  A tela solar e a tela de tecido 
sintético vêm com resina antiestática, 
que dificulta a aderência do 
pó ao material. Recomenda-
se uma lavagem especial 
profissional uma vez ao ano;

•  Tanto a tela solar, que é feita de fibra 
de vidro revestida de pVC, quanto 
a tela de tecido sintético protegem 
móveis e tapetes dos raios uV;

•  É recomendável aspirar o produto 
uma vez por semana e, uma vez 
por mês, limpar as cortinas com 
um pano úmido bem torcido;

•  Recomenda-se anualmente a 
lavagem ultrassônica, para uma 
limpeza mais profunda. Mais 
abrangente, esta limpeza é feita em 
uma banheira, sem esfregação, onde 
são quebradas as moléculas de 
sujeira, garantindo assim a limpeza 
e a manutenção da cortina. O valor 
da limpeza é de aproximadamente 
15% do valor da cortina;

FontES: dmS pERSiAnAS E JRJ
Novamérica - FlóridaContemporâneo Campo Belo

dicas



cozinhas, banheiros,  
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áreas molhadas

o contrário do que parece, a 
melhor maneira de manter a área molhada 
em ordem não é abrindo o esguicho de 
água. Mármores e granitos, por exemplo, 
devem ser limpos com pano úmido e 
detergente neutro. Na hora da faxina, 
fique atento aos cuidados para conservar 
o rejunte branco e sem fungos, louças, 
metais e cubas de inox brilhando e 
interruptores e vidros sempre limpos.

a
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Peças fundamentais, 
metais e louças ganharam 
nos últimos anos design 
arrojado e passaram de 
meros coadjuvantes a estrelas 
principais de banheiros,  
cozinhas e lavabos. 

•  Metais e louças devem ser limpos 
com pano macio e sabão neutro. 
Não utilize produtos abrasivos, 
como esponja dupla face, palha 
de aço, solventes e saponáceos;

•  Após o uso da ducha higiênica, 
deve-se fechar o registro;

•  O registro geral deve ser 
mantido totalmente aberto ou 
totalmente fechado para evitar o 
desgaste prematuro da peça;

•  Com uma escova, limpe 

periodicamente os crivos de chuveiros 
para retirar partículas que se formam 
pela má qualidade da água e que 
prejudicam a formação do jato;

•  Para a limpeza de manchas de 
água em louças sanitárias, utilize um 
pouco de saponáceo. persistindo as 
manchas, verifique a possibilidade 
de utilizar um filtro de entrada para 
reduzir as partículas da água;  

FontE: dECA
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metais e loucas

dicas
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•  Durante a obra, evite 
o contato do inox com 
gesso, cimento e cal. 
não permita que lavem 
nenhum instrumento 
e ou ferramenta 
utilizado na obra;

•  Após sua instalação na 
bancada de granito, 
mármore ou outro 
tipo de material, não 
efetue sua limpeza com 
produtos como água 
sanitária e cloro;

•  Nunca use palha ou 
esponja de aço, pois 
elas riscam o inox;

•  Em caso de manchas, 
utilize produtos de limpeza 
apropriados para metais;

•  Evite contatos prolongados 
de desinfetantes, soluções 
esterilizantes e amoníaco;

•  Para manter a sua cuba 
brilhante por mais tempo, 
na hora de limpá-la, 
use sempre esponja 
macia e sabão neutro 
e, em seguida, enxágue 
em água corrente; 

FontE: StRAkE
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O rejunte tem por função 
apoiar e proteger as arestas 
das peças cerâmicas. Mas 
vale ressaltar que o tipo 
de rejunte a ser usado 
depende do ambiente 
onde ele será aplicado.

•  Para evitar infiltrações, utilize 
a argamassa de rejuntamento 
impermeável e flexível 
nas áreas molhadas;

•  Aplique o rejuntamento somente 
72 horas após o assentamento 
das placas cerâmicas;

•  Após a aplicação do rejunte, 
espere cerca de 30 minutos até 
que o produto seque e inicie 
a limpeza com movimentos 
circulares, utilizando um pano 
ou esponja úmida, forçando a 
entrada do rejuntamento nas juntas 
e melhorando o acabamento. 
Aguarde de 30 a 45 minutos e 
finalize a limpeza apenas com 
um pano macio e seco;

 •  A limpeza pós-obra deve ser 
executada 72 horas após 
o final do rejuntamento;

•  A primeira limpeza de seu 
revestimento deve ser feita 
cuidadosamente, pois ainda pode 
haver materiais abrasivos em sua 
superfície, como cimento e areia. 
use água e detergente neutro;

•  No caso de haver sujeiras 
impregnadas, como excesso 
de rejuntamento e cimento, use 
removedores específicos;

•  Não utilize cerdas de aço ou 
qualquer outro metal. Elas podem 
riscar, danificar e retirar o brilho 
do esmalte do revestimento;

•  Não utilize produtos que contenham 
ácido fluorídrico e ácido muriático 
em sua fórmula, como xampu 
para pedras, bem como produtos 
para retirar ferrugem de tecidos 
ou limpadores que dão brilho 
em metais. Eles podem causar 
danos irreversíveis ao produto; 

 •  Semestralmente, faça uma revisão 
do rejuntamento, principalmente 
na área do chuveiro, pois a 
água quente com sabão ataca 
o material e pode provocar, no 
futuro, possíveis problemas;

 •  Para prevenir e minimizar o 
surgimento de fungos, utilize 
água sanitária (cloro);  

FontE: REJuntA BRÁS
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Para a produção de bancadas, pisos, 
paredes externas e internas e até em 
objetos de decoração, o mármore e 
o granito são considerados pedras 
nobres. São produtos minerais, extraídos 
da natureza em estado de rochas, 
depois lapidados para o consumo. 
Ambos são cada vez mais usados para 
decoração dos ambientes de uma 
casa, por serem mais resistentes.

Camarote

possam ocasionar manchas, 
é aconselhável a aplicação de 
protetores contra manchas;

•  Caso ocorra respingo de 
óleos e gorduras, remova 
a sujeira rapidamente;

•  Em áreas de elevado tráfego onde 
o desgaste é iminente, pode-se 
utilizar ceras especiais, próprias 
para mármores e granitos;

•  Não é recomendável a lavagem com 

excesso de água, pois infiltrações 
podem ocasionar problemas 
como manchas de umidade e 
desprendimento das pedras do piso;

•  Para melhor conservação, a cada 
seis meses, aplique produtos 
hidro-óleo-repelente próprios 
para mármores, granitos, 
travertinos, limestones;  

    FontE: EuRomARBlE

•  A regra básica para limpeza 
e conservação de rochas 
ornamentais é evitar o uso de 
produtos oleosos e produtos 
químicos inadequados, os 
quais irão manchar e queimar 
o polimento do material;

•  Varra o piso com uma vassoura de 
pelo macio. Em pias e bancadas, 
utilize um pano macio. Este 
procedimento evita que ocorram 
riscos superficiais devido ao atrito 
de partículas sólidas quando 
friccionadas sobre pedra;

•  Aplique um pano umedecido 
com água para promover a 
limpeza e remoção de partículas 
menores que não foram 
removidas no processo anterior;

•  Quando necessário, use 
uma solução de água com 
detergente especial para pedras 
(ph neutro). passe um pano 
seco e macio para secar;

•  É proibido o uso de água 
sanitária, removedor, ácidos entre 
outros produtos corrosivos;

•  Em áreas onde existe a 
possibilidade de contato com 
líquidos como café, refrigerante, 
óleo, ou outros elementos que 

dicas

Camarote

Camarote

32 cyrela  guia de cuidados 33 cyrela  guia de cuidados

mármore 
e granito



•  Além da manutenção diária com 
detergente neutro e água, as 
sujeiras mais resistentes podem 
ser eliminadas com sapólio;

•  Pode-se também utilizar 
água sanitária diluída em 
água, tomando cuidado, pois 
o produto pode amarelar 
rejuntes claros ou de epóxi;

•  Em porcelanatos polidos e 
acetinados, para a remoção do 
excesso de rejunte ou argamassa, 
é recomendado o uso de vinagre. 
deixe agir por alguns minutos, 
escove, e depois limpe todo o piso. 

•  Eis alguns produtos que podem 
ser usados para manchas 
específicas: para graxas e óleos, 
use água quente e detergente; 
para respingo de tinta, removedor 
de tintas; para ferrugem, cerveja, 
vinho e café, use água sanitária 
e sapólio; para tinta de caneta, 
use acetona; para borracha de 
pneus, água rás ou sapólio;

•  Nunca utilize esponja ou escova 
de cerdas plásticas ou materiais 
abrasivos, como palha de aço;  

    FontE: CECRiSA

Quem não gosta de andar 
descalço e sentir o toque 
agradável do piso? por conta 
disso, a indústria de porcelanatos 
tem avançado nos acabamentos 
e microtexturas e, cada vez mais, 
o porcelanato vem ganhando 
espaço. Os elementos naturais, 
como areia, argila, pedra e 
madeira, inspiram a maioria 
dos lançamentos de 2009.

dicas
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•  Durante a obra, deve-se proteger 
os vidros de respingos;

•  Para a limpeza, utilize  
sabão ou detergente neutro 
em uma esponja limpa e 
macia, isenta de cerdas duras 
ou partículas abrasivas;

•  A remoção de produtos de 
limpeza deve ser rápida;

•  Na secagem, que também deve 
ser rápida, use rodos macios 
ou panos com boa absorção 
e que não soltem pelos;  

FontE: tERRA dE StA CRuz

Hoje em dia, existem vários tipos 
de vidros, como o antivandalismo, 
antirreflexo, aramado, autolimpante, 
comum, curvo, entre tantos  
outros. na era da sustentabilidade, 
muito se fala em vidro fotovoltaico, 
que permite a absorção da radiação 
solar e converte a energia em 

eletricidade, ou ainda no  
uso de película de vidro em  
fachada, que retém até 70%  
do calor que entra, o que acaba 
reduzindo o gasto de energia  
com o ar-condicionado.  
Saiba a seguir como manter 
os vidros sempre novos.
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vidro
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terraco e jardim

Não seria exagero dizer que 
a sala de estar avançou até a 
varanda. Além de manter os 
apartamentos mais frescos 
e arejados, as varandas 
hoje acumulam diversas 
funções. No espaço é possível 
montar uma churrasqueira, 
cultivar pequenas hortas e 
até um jardim suspenso.

•  Em pisos de mármore, 
granito ou cerâmica, 
tome o cuidado de 
proteger pés de vasos, 
mesas, móveis e 
cadeiras com feltros  
ou materiais que evitem 
riscos ou manchas;

•  Cuidado também com 
peças metálicas que 
podem oxidar  
e causar manchas;  
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O caixilho é a armação na qual se 
encaixam placas de vidro ou outros 
tipos de materiais translúcidos, como no 
caso de janelas, vitrais ou em algumas 
portas. Para esse efeito, utilizam-se 
massas apropriadas para segurar as 
placas ao conjunto de caixilhos. Até 
eles merecem atenção especial.

•  Para manter os caixilhos 
bem conservados, a limpeza 
deve ser feita apenas com 
água e sabão neutro;

•  Os caixilhos de alumínio 
pintados de branco recebem 
pintura eletrostática, que pode 
ser danificada com o uso de 
outros produtos de limpeza;

•  Cuidado. Produtos abrasivos 
e objetos pontiagudos 
podem retirar a camada de 
proteção do produto;  
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•  Por terem superfície lisa, para 
manter tomadas e interruptores 
sempre novos, basta limpá-
los com um pano umedecido 
com água – e somente água;

•  Não use sabão, bem como os 
demais produtos de limpeza. O 
detergente e o cloro possuem 
elementos químicos que, em 
contato com o termoplástico das 
placas, causam amarelamento 
precoce. E, uma vez que isso 
aconteça, não há o que fazer;

•  Algumas linhas possuem aditivo 
de proteção UV, que evita por mais 
tempo o amarelamento do produto;  
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Finalmente, a padronização chegou. 
no início do ano, entrou em vigor o 
novo padrão brasileiro de tomadas. 
Antes dele, existiam no Brasil mais 
de dez modelos de plugues e 
tomadas. Fabricantes e importadoras 
já aderiram à norma, que trará mais 
segurança e praticidade ao usuário.
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