DE OLHO NO ZÍPER
DICAS QUE AJUDAM O ZÍPER A FUNCIONAR CORRETAMENTE:
 O zíper deve estar totalmente aberto ao vestir/desvestir uma roupa (calça, saia, vestido)
para que a peça de roupa tenha abertura suficiente para ser vestida/desvestida sem
forçar o zíper.
 Ao vestir uma roupa, o botão ou gancho deve ser fechado antes de subir o zíper para
que os dois lados fiquem próximos e seja fácil movimentar o cursor.
 As malas e bolsas não devem estar cheias demais já que impede que, ao fechar, os
dois lados do zíper fiquem próximos e o cursor deslize facilmente. Se os lados do zíper
não ficarem próximos, o movimento do cursor será forçado, podendo deslocar os dentes
do zíper.
 As botas, especialmente as de cano alto, também precisam ter atenção especial ao
fechar o zíper. É importante juntar os dois lados do cano para subir o zíper, para que o
cursor feche a abertura e não seja usado para também levantar o material do cano da
bota.
 Ao fechar ou abrir o zíper, ele pode “trancar” porque existe algum obstáculo ao
deslizamento do cursor. Pode ser que as beiradas do tecido tenham entrado no cursor
ou que haja linha ou fios impedindo que o cursor deslize. Remova os obstáculos e
movimente o cursor com cuidado. Não force o cursor sobre o obstáculo para não
danificar os dentes do zíper ou o cursor.
 Na lavagem de roupas, o zíper deverá estar fechado e o botão ou gancho também. Isso
evitará que o zíper seja forçado ou que a peça enganche em outras roupas sendo
lavadas junto.
 Ao passar as roupas com zíper, deve ser tomado cuidado para não encostar o ferro de
passar nos dentes do zíper, especialmente os de dentes de poliéster ou náilon. A
temperatura do ferro pode danificar os dentes.

