Manual de limpeza

MANUAL DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO INTERPARQUET

O piso de PVC se destaca devido às suas inúmeras vantagens. Além da beleza e praticidade de
instalação, este material oferece facilidade de limpeza e manutenção graças a densidade da sua
capa de uso, com porosidade nula, que impede o acúmulo de sujeira.
Este manual está dividido em três procedimentos para otimizar a compreensão sobre qual
opção adotar em cada situação, bem como, para orientar a limpeza de modo a aumentar o
tempo de vida do produto.
Descrição do Produto: placas e réguas heterogenias, 100% PVC, confeccionadas a partir da
laminação de camadas de PVC de alta resistência, que conferem ao produto impermeabilidade
e fácil higienização.

PROCEDIMENTO DE LIMPEZA 01 – PÓS INSTALAÇÃO

A primeira limpeza deve ser executada somente sete dias após a instalação para garantir a cura
e secagem adequada da cola.
Após a instalação, podem restar no local alguns resíduos de obra como gesso, tinta ou cola.
Para eliminar esse tipo de material da superfície do piso INTERPARQUET, é preciso seguir
corretamente os seguintes procedimentos antes de liberar a área para o uso.

Remoção de Gesso
Passo 1: em um recipiente, diluir 100ml de produto multiuso ou detergente neutro em 5 litros
de água.
Passo 2: molhar o local com auxílio de pano ou vassoura – tipo Mop Limpeza – embebidos nessa
mistura.
Passo 3: fazer movimentos circulares com a vassoura e deixar o produto agir por 10 minutos.
Passo 4: remover toda a água com auxílio de pano até que o local fique totalmente seco.
Obs.: repetir o processo até que o piso fique livre do material.

Remoção de Cola e Tinta

1. Diluir 100ml de multiuso ou detergente neutro em 5 litros de água limpa.
2. Umedecer uma esponja sem metal na composição (esponja azul) na mistura.
3. Fazer movimentos circulares com a esponja sobre a mancha repetidamente.
4. Enxaguar a esponja e repetir o processo, se necessário, até que a mancha seja totalmente
removida.

O ideal é que o piso INTERPARQUET seja instalado após a aplicação do gesso e da pintura.

PROCEDIMENTO DE LIMPEZA 02

Áreas com baixo tráfego podem ser limpas de modo mais simples. Para a limpeza comum diária,
é recomendado utilizar apenas pano limpo ou vassoura – tipo Mop Limpeza – umedecidos com
solução composta por produto multiuso ou detergente neutro diluído em água limpa.

Passo 1: em um recipiente, diluir 100ml de produto multiuso ou detergente neutro em 5 litros
de água.
Passo 2: usar pano ou vassoura – tipo Mop Limpeza – embebidos nesta mistura para umedecer
o local.
Passo 3: com o auxílio da vassoura, esfregar o local com movimentos circulares.
Passo 4: remover toda a água com auxílio de pano até que o local fique totalmente seco.

Este procedimento pode ser aplicado de 2 a 4 vezes por semana ou conforme a necessidade
identificada em cada local.

PROCEDIMENTO DE LIMPEZA 03 – LIMPEZA PROFUNDA

Uma limpeza mais profunda pode ser feita bimensal ou semestralmente. Esta limpeza ajuda a
eliminar sujeiras mais difíceis de serem removidas e que podem se acumular na textura do piso.

Passo 1: em um recipiente, diluir 100ml de produto multiuso ou detergente neutro em 5 litros
de água.
Passo 2: com as mãos, usar esponja sem metal na composição – esponja azul – embebida nesta
mistura para esfregar o piso.
Passo 3: esfregar levemente a esponja sobre o piso no sentido dos veios da textura do piso até
que a sujeira seja totalmente removida.
Passo 4: remover toda a água com auxílio de pano até que o local fique totalmente seco.

Obs.: sempre use luvas de borracha para proteger as mãos durante qualquer processo de
limpeza.

Recomendações gerais:

-

Nunca utilizar solvente puro.
Não jogar solvente diretamente sobre o piso.
Trocar a água do recipiente frequentemente.

Alerta: Todos os produtos à base de solventes podem acelerar o desgaste do piso.
Para mais informações, acessar o site ou entrar em contato por e-mail ou telefone.

PROCESSOS ALTERNATIVOS

Remoção de Tinta Seca

Passo 1: umedecer um pano limpo em água e envolvê-lo na mão.
Passo 2: pingar solvente (removedor ou querosene) diluído em água somente na região da
ponta do dedo.
Passo 3: fazer movimentos circulares sobre a mancha até que ela seja removida.
Passo 4: após a remoção, prosseguir com a limpeza de acordo com o que está descrito no
PROCEDIMENTO DE LIMPEZA 03 – ALTO TRÁFEGO.

Remoção de Cola Seca

Passo 1: aplicar solvente (removedor ou querosene) diluído em água numa esponja sem metal.
Passo 2: fazer movimentos circulares sobre a mancha até que a cola seja totalmente removida.
Passo 3: após a remoção, prosseguir a limpeza de acordo com o que está descrito no
PROCEDIMENTO DE LIMPEZA 03 – ALTO TRÁFEGO.

