
 
 

 

Manutenção dos caixilhos 

 

Cuidados a ter: 

Os produtos a utilizar são água e detergentes neutros, para sua limpeza, sem esfregar e 

utilizando esponja macia. 

Não usar lubrificantes nem produtos abrasivos, tanto na superfície do alumínio como nas suas 

ferragens.  

Não usar fitas com colas que danifiquem as áreas tratadas do alumínio. 

Não usar objetos pontiagudos para limpar juntas ou locais de difícil acesso, utilize pinceis 

macios. 

 

Procedimentos: 

Quando é feita a aplicação dos caixilhos e com a obra a decorrer, deverá protegê-los de forma 

a que não existam riscos, tintas ou mau manuseamentos dos mesmos. 

A pintura das paredes? 

O eterno problema com a pintura das paredes e manter seus caixilhos impecáveis. 

Depois de os ter protegido deve aplicar na extremidade do caixilho uma fita de pvc que evita o 

contato entre o rolo ou pincel e o alumínio, mas atenção, durante pouco tempo, só o 

estritamente necessário para aplicar a tinta nas paredes. 

Caso exista algum contato entre a tinta da parede e o caixilho limpe imediatamente com 

esponja húmida, com água e detergente neutro e seque com um pano de seguida. 

Após a conclusão da obra será sempre necessário limpar cuidadosamente toda a superfícies 

dado que existe acumulação de pó derivado da construção civil e mesmo protegido poderá 

existir infiltração. 

Os caixilhos em média devem ser limpos de 3 em 3 meses dependendo da zona onde será o 

edifício, a acumulação de resíduos provenientes da poluição assim como zonas costeiras e 

salinas podem danificar o seu caixilho ao longo dos anos se não o mantiver limpo. 

Chamo atenção para o facto de vãos de correr ou harmónios tem intervalos de tempo 

inferiores assim como as soleiras das portas devem ser limpas diariamente. 

 

O uso de produtos não indicados acima podem danificar os acessórios as vedações e os 

tratamentos do alumínio. 


