ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA | PISO VINILICO

OMNISPORTS
MANUTENÇÃO | LIMPEZA
- A frequência de limpeza e conservação depende do sistema aplicado e do uso do local;
- Lembre-se que a limpeza frequente melhora a aparência do piso, aumentando a durabilidade e reduz o custo de conservação;
- O uso de um capacho de no mínimo 2 passos na entrada do ambiente é recomendado para eliminar até 80% do resíduo de tráfego;
- Não utilizar solventes e derivados de petróleo na limpeza ou eventual remoção de manchas.
- A limpeza deve ser efetuada sempre com detergente neutro, pois outros tipos de produtos de limpeza agridem a superfície do piso;
- Recomendamos a utilização de rodízios de poliuretano nos móveis, pois outros tipos de rodízio poderão danificar a superfície. Proteja os pés dos móveis
com feltro e evite arrastá-los durante o deslocamento, pois podem rasgar a superfície.
LIMPEZA INICIAL
- Para permitir a secagem total do adesivo, faça a limpeza no piso somente 5 dias após a instalação;
Remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pelo ou mop-pó.
Aplique em todo o piso uma solução de detergente neutro, com mop-água ou maquina industrial (disco vermelho). Utilize o minimo possivel de água.
Enxágue utilizando rodo e pano limpo ou mop-água e permita a secagem total do piso antes da liberação para uso;
LIMPEZA DIARIA / PERIODICA
Remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pelo ou mop-pó.
Aplique em todo o piso uma solução de detergente neutro, com mop-água ou maquina industrial (disco vermelho). Utilize o minimo possivel de água.
Enxágue utilizando rodo e pano limpo ou mop-água e permita a secagem total do piso antes da liberação para uso;
OBS: Omnisports não deve ser encerado para que sua superficie mantenha a fricção adequada a pratica esportiva.
ATENÇÃO
- Contratar sempre mão de obra especializada. Para mais informações e detalhamentos, solicitar o Manual de Instalação ao nosso Departamento Técnico,
através do 08000 119 122, de segunda a sexta-feira, das 10 às 16h ou pelo e-mail relacionamento@tarkett.com
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