


COMO LIMPAR SEU INSTRUMENTO

Sabemos que a maioria dos violões e guitarras possuem as partes principais (corpo,

braço, escala e headstock) feitas de madeira, e é muito comum a presença de um verniz

finalizador nessas partes, que deixa o instrumento mais protegido contra danos diretos na

madeira, além do aspecto estético.

Todos os cuidados de limpeza devem, sobretudo, preservar o verniz e a madeira do

instrumento, para que ele não sofra desgastes e você acabe perdendo seu violão ou guitarra

após diversas limpezas incorretas.

PRODUTOS PARA LIMPEZA
Para retirar sujeiras mais leves, use apenas o pano levemente umedecido. Para os instrumentos

mais encardidos, use pastas polidoras fabricadas especialmente para a limpeza de instrumentos

musicais. Existem várias marcas que possuem kits de limpeza bem práticos pra facilitar a limpeza

nessas situações, como a Planet Waves. Nesse review, você pode conhecer alguns produtos

como creme de polimento e spray para limpeza ► http://cifraclub.tv/v950

FREQUÊNCIA DA LIMPEZA
Limpe o instrumento sempre que puder, especialmente após tocar e depois de períodos em que

ele ficou exposto ao tempo (viagens, após a compra do instrumento que ficou no mostruário da

loja, produto novo, nas trocas de cordas...).

LIMPEZA DAS CORDAS
Passe um pano, flanela ou um papel seco e bem macio nas cordas, limpando tanto a parte de

cima (que fica em contato com os dedos) quanto a parte inferior (que fica em contato com a

escala). Passe o pano por toda a extensão da corda, tomando cuidado pra não acumular

resíduos nas extremidades da escala e no rastilho.



LIMPEZA DA ESCALA
Quando for limpar a escala, use algodão ou pano para tirar as sujeiras leves. Em locais mais

secos, uma dica muito boa é usar um pouco de óleo de limão no algodão e passar na escala para

deixá-lá mais hidratada. Mas cuidado, pois esse dica só funciona em instrumentos que NÃO TEM

a escala envernizada.

Nas escalas envernizadas (stratocasters e telecasters com braço em maple, por exemplo), nunca

use palha de aço ou outro produto muito áspero. Nesses casos, insista mais com o pano, e

procure manter o instrumento limpo com maior frequência.

ESCUDO E HARDWARE
Para limpar partes do instrumento que não são feitas de madeira, como escudo e hardware (a

ponte da guitarra, por exemplo), use apenas o pano limpo e seco. Tome cuidado pra não

arranhar as partes (remova a sujeira mais grossas com calma pra não acabar esfregando

pedacinhos mais duros e riscar o acabamento do instrumento).

ARRANHÕES
Existem ceras e pastas polidoras que escondem os arranhões, mas o uso desses produtos só

deve ser feito por um luthier. NUNCA aplique esse tipo de produto diretamente na madeira ou

deixe a cera em contato com outras partes do instrumento (parte elétrica e hardware).

INSTRUMENTOS PRETOS
Nos violões e guitarras que são pintados em preto, use um pano bem fininho (microfibra) pra

remover as manchas. Tente polir o instrumento sempre na mesma direção, evitando esfregar em

círculos por exemplo. Além disso, evite esfregar demais para não arranhar.

INSTRUMENTOS FOSCOS
Nos instrumentos foscos ou que não levam praticamente nenhum verniz, cuidado redobrado para

não deixar os produtos impregnados na madeira. Mais uma vez, a melhor opção é manter o

instrumento limpo com mais frequência e não usar produtos, dando preferência para o pano.


