GIVING A LONG LIFE TO YOUR MOKKI LAMP OR OBJECT
Care & Maintenance

IMPORTANT INFORMATION The care and maintenance guide is only indicative. MOKKI DESIGN disclaims any liability
in relation to the use of the following care and maintenance instructions. Any use is at any time the customer‘s own
responsibility./ INFORMAÇÕES IMPORTANTES O guia de cuidados e manutenção é apenas indicativo. MOKKI DESIGN
declina qualquer responsabilidade em relação à utilização das seguintes instruções de cuidados e manutenção. Qualquer
utilização é, em qualquer altura, da responsabilidade do próprio cliente.

WOOD

Care & Maintenance

GENERAL AND IMPORTANT INFORMATION
Wood is a natural product, each wood may show distinct patterns and characteristics and vary in color and
grain wich increase its natural beauty.
Being a natural product, wood lives and responds to variations in room temperature, humidity, direct
sunlight or liquids. Take care to avoid these conditions.
Light-colored woods can darken over time and the tone of the wood can vary from piece to piece, or even
in the piece itself. These variations in the characteristics and color of the pieces are not consideres defects
but rather the natural beauty of the wood.
By taking proper care of your lighting and wooden objects, you will be able to enjoy them for a long time.

INFORMAÇÃO GERAL E IMPORTANTE

A madeira é um produto natural, cada madeira pode apresentar padrões e características distintas e variar na cor e no
grão, o que aumenta a sua beleza natural.
Sendo um produto natural, a madeira vive e responde às variações de temperatura, humidade ambiente, luz solar
direta e líquidos. Preste atenção para evitar essas condições.
As madeiras de cor clara podem escurecer com o tempo. e o tom da madeira pode variar de peça para peça, ou
mesmo na própria peça. Estas variações nas características e cor das peças não são consideradas defeitos, mas sim a
beleza natural da madeira.
Ao cuidar devidamente da sua iluminação e dos seus objectos de madeira, poderá apreciá-los durante muito tempo.

DAILY CARE
Use a clean and dry cloth to clean wood objects. Avoid dust-binding sprays and impregnated cloths. For
wet cleaning we recommend a solution of warm water and a mild soap. Use a damp soft cloth for this and
then wipe dry. DO NOT use aggressive cleaning agents or abrasive aids. Never place hot objects such as
pots directly on the wooden surface to avoid heat stains. Avoid exposing wooden objects to strong, direct
sunlight.
CUIDADOS DIÁRIOS
Utilize um pano limpo e seco para limpar objectos de madeira. Evite limpa-pós comerciais em spray. Para a
limpeza a húmido recomendamos uma solução de água morna e um detergente suave. Para isso, utilize um
pano macio e húmido e seque logo a seguir toda a água com um pano seco após realizada a limpeza.
NÃO utilize produtos de limpeza agressivos ou auxiliares abrasivos. Nunca coloque objectos quentes, como
panelas ou velas, directamente sobre a superfície de madeira para evitar manchas
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ACRYLIC

Care & Maintenance

IMPORTANT INFORMATION
DO NOT USE: Window cleaning sprays, kitchen scouring compounds or solvents such as acetone,
gasoline, benzene, alcohol, carbon tetrachloride, or lacker thinner. These can scracht the acrylic’s
surface and/or weaken the acrylic causing small surface cracks called, «crazing».
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
NÃO USAR: Spray limpa-vidros, compostos para limpeza de cozinhas ou solventes, como a acetona,
gasolina, benzeno, álcool ou tetracloreto de carbono. Estes podem riscar a superfície dos acrílicos e/ou enfraquecer
o acrílico, causando pequenas ﬁssuras superﬁciais chamadas de"craquelado".

DAILY CARE
Dust with a soft damp cloth or chamois. Can be use only water or a mixture of water
and mild soap (handsoap, dishes soap).
CUIDADOS DIÁRIOS
Limpar o pó com um pano macio e húmido ou uma camurça. Só deve ser utilizada água ou uma mistura de água
com um sabão neutro (sabonete para as mãos, sabonete de loiça).
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LACQUERED WOOD
Care & Maintenance

IMPORTANT INFORMATION
DO NOT USE: Cleaning abrasives, ammonia, alcohol, bleach, steel wool or polish. Always wipe spilt
liquids immediately. Never place hot objects like candles or pots directly on painted surfaces.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
NÃO USE: Produtos de limpeza abrasivos, amoníaco, álcool, lixívia, palha de aço ou polidores. Limpar imediatamente
os líquidos derramados. Nunca coloque objetos quentes como velas ou panelas diretamente sobre as superfícies lacadas.

DAILY CARE
Use a soft and dry cloth for regular dust to remove ﬁnger-prints and smears. Simply ﬂick dust away,
do not rub hard because it can cause minor hairline scartches over time. For wet cleaning use a damp
soft cloth with water and a mild soap. Dry the object with a soft dry cloth once is cleaned.
Avoid large amounts of water when cleaning
CUIDADOS DIÁRIOS
Use um pano macio e seco para remover pó, impressões digitais e manchas. Basta retirar o pó, não esfregue com força,
pois pode causar micro-riscos ao longo do tempo. Para limpeza com água, use um pano macio e húmido com uma
mistura de água e sabão neutro. Seque o objeto com um pano macio e seco depois de limpo.
Evite grandes quantidades de água ao limpar
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P O W D E R - C O AT I N G M E TA L
Care & Maintenance

IMPORTANT INFORMATION
DO NOT USE: Solvents such as acetone, contact cleaners, thinners or Methyl Ethyl Ketone (MEK)
to clean powder coating ﬁnishes. These solvents are very damaging to the powder coat and will
soften
and/or dissolve the surface of the coating, diminishing its shine and durability or removing the
ﬁnish
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
NÃO USE: Solventes tais como acetona, diluentes ou metiletilcetona (MEK) para limpeza acabamentos em pó.
Estes solventes são muito prejudiciais para a camada de pó e amolecem e/ou dissolvem a superfície do revestimento,
diminuindo o seu brilho e durabilidade ou retirando o acabamento por completo.

DAILY CARE
Clean any dust or stains with a soft cloth using a solution of warm water and mild detergent with
nothing harsher than natural bristle brushes. Ensure you thoroughly rinse the surfaces with clean
fresh water and a dry cloth after cleaning, to remove all residues.

CUIDADOS DIÁRIOS
Limpar qualquer pó ou manchas com um pano macio utilizando uma solução de água morna e detergente suave,
não usar escovas mais duras que as cerdas naturais. Assegure-se de enxaguar bem as superfícies com água limpa
e passar um pano seco após a limpeza, para remover todos os resíduos.
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MARBLE

Care & Maintenance

GENERAL AND IMPORTANT INFORMATION
Stone is a natural product, each marble may show distinct patterns, characteristics and vary in color wich
increase its natural beauty. The proper stone care and maintenance will allow you to enjoy for a long time
your Mokki furniture or lighting.

INFORMAÇÃO GERAL E IMPORTANTE

A pedra é um produto natural, cada mármore pode apresentar padrões, características distintas e variar na cor, o que
aumenta a sua beleza natural. O cuidado e manutenção adequados da pedra permitir-lhe-á desfrutar durante muito
tempo do seu mobiliário ou iluminação Mokki.

DAILY CARE
Clean stone surfaces with a neutral cleaner, stone soap, or a mild liquid dishwashing detergent and warm
water. Immediately dry with a clean, soft cloth. DO NOT use harsh or abrasive cleaners, especially those
that contain phosphoric ACID or glycolic acids. Be aware that acidic materials such as vinegar, and lemon
juice can etch some stone surfaces.

CUIDADOS DIÁRIOS
Limpe as superfícies de pedra com um produto de limpeza neutro, sabão para pedra ou um detergente
líquido suave para lavagem de louça e água morna. Secar imediatamente com um pano limpo e macio.
NÃO utilize produtos de limpeza agressivos ou abrasivos, especialmente os que contenham ácido fosfórico
ou ácido glicólico. Tenha em atenção que materiais ácidos como o vinagre e o sumo de limão podem
marcar permanentemente algumas superfícies de pedra.
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S TA I N L E S S S T E E L

B R U S H E D S TA I N L E S S S T E E L
Care & Maintenance
GENERAL AND IMPORTANT INFORMATION
Stainless steel is generally highly resistant to corrosion, however, the surface can be susceptible to cosmetic
deterioration by the effects of salt water and air-borne chemicals. This may result in small brown spots
appearing on its surface (this process is likely to be accelerated in coastal areas). These spots in no
way affect the strength, integrity or longevity of the furniture, they are simply superﬁcial
discolouration’s that require cleaning to restore the stainless steel to its original appearance.

INFORMAÇÃO GERAL E IMPORTANTE

O aço inoxidável é geralmente altamente resistente à corrosão, contudo, a superfície pode ser susceptível à
deterioração cosmética pelos efeitos da água salgada e dos químicos transportados pelo ar. Isto pode resultar no
aparecimento de pequenas manchas castanhas na sua superfície (este processo é susceptível de ser acelerado nas
zonas costeiras). Estas manchas não afectam de forma alguma a resistência, integridade ou longevidade do mobiliário,
são simplesmente descolorações superﬁciais que requerem limpeza para restaurar o aço inoxidável à sua aparência
original.

DAILY CARE
For both, normal and brushed, use a soft nylon brush to remove any accumulated dirt and wash with mild
soap or detergent. Rinse thoroughly with clean water and wipe dry with a soft cloth. Perform routine
inspection and cleaning every 6 months. DO NOT USE cleaning products containing chlorides or other
abrasive chemicals. Do not allow chloride solutions or concrete detergents to contact stainless steel.

CUIDADOS DIÁRIOS
Para ambos, normal e escovado, utilizar uma escova de nylon macio para remover qualquer sujidade
acumulada e lavar com sabão suave ou detergente. Enxaguar bem com água limpa e secar com um pano
macio. Realizar inspecções e limpezas de rotina de 6 em 6 meses. NÃO UTILIZAR produtos de limpeza que
contenham cloretos ou outros produtos químicos abrasivos. Não permitir o contacto de soluções de cloreto
ou detergentes de betão com o aço inoxidável..
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