ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA | PISO VINILICO

PAVIFLEX
INTENSITY
MANUTENÇÃO | LIMPEZA
RECOMENDAÇÕES GERAIS
- A frequência e o sistema de limpeza e conservação depende da intensidade do tráfego na área. Este processo melhora a aparência do piso, aumenta a
durabilidade e reduz o custo de conservação.
- Para a limpeza diária, utilize mop-pó e mop-água ou enceradeira industrial com disco vermelho ou verde, com uma solução de água e detergente neutro.
- A aplicação de cera na linha PAVIFLEX® é obrigatória. Esse procedimento além de proporcionar brilho e maior proteção à superfície do piso, facilita a
limpeza diária e periódica.
- Não utilizar solventes e derivados de petróleo na limpeza do piso.
- Aguardar 10 dias após a instalação para efetuar a lavagem do PAVIFLEX®.
NOTA: o piso vinílico PAVIFLEX® tem como uma de suas grandes vantagens a possibilidade de ser revitalizado. Portanto, tratar seu piso PAVIFLEX® de acordo
com as recomendações aqui dispostas, conservará a beleza inicial do piso por muito mais tempo
LIMPEZA INICIAL APÓS A INSTALAÇÃO
- Caso o ambiente onde o piso será instalado estiver em construção ou reforma, o piso deverá ser protegido com plástico bolha ou lona plástica até o final da
obra.
- Retirar dejetos, eliminar o pó e areia, utilizando uma vassoura, mop-pó ou aspirador de pó.
- Eliminar marcas de adesivo ou outras, utilizando detergente neutro com uma esponja macia.
- Limpar cuidadosamente o piso com detergente neutro, mop-água ou pano úmido e rodo.
BARREIRA DE CONTENÇÃO
- Uma barreira de contenção eficaz na porta irá reter a maior parte da sujeira e partículas abrasivas.
- Para essa finalidade o ideal é utilizar um capacho para três passos.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUAL
- Varrer o piso com mop-pó ou vassoura de pelo.
- Limpar o piso com detergente neutro diluído em água ou se existir cera no piso, utilizar um removedor neutro diluído conforme recomendações do
fabricante. Esfregar o piso nas áreas mais sujas com vassoura macia ou esponja de limpeza, e caso existam manchas localizadas difíceis de sair, utilizar o
removedor novamente.
- Enxaguar utilizando pano limpo e rodo ou mop-água e deixar secar totalmente.
- Aplicar quatro camadas de cera acrílica impermeabilizante com mop-cera, uniformemente, deixando secar no mínimo 30 minutos entre cada camada. Após
a última camada, esperar pelo menos duas horas e certificar-se de que o piso está totalmente seco antes de liberar o local para o tráfego.
- Opcional: após secar, efetuar o polimento com enceradeira polidora e disco vermelho.
CONSERVAÇÃO MANUAL DIÁRIA E PERIÓDICA
Diária:
- Varrer o piso com mop-pó ou vassoura de pelo;
- Limpar o piso com detergente neutro diluído em água, utilizando pano e rodo ou mop-água.
Periódica:
- Varrer o piso com mop-pó ou vassoura de pelo;
- Limpar o piso com detergente neutro seguindo as recomendações para a limpeza e conservação manual;
- Aplicar uma ou duas camadas da cera acrílica impermeabilizante seguindo as recomendações para a limpeza e conservação manual;

- Opcional: efetuar o polimento de acordo com a intensidade de tráfego do local com enceradeira polidora e disco vermelho com spray buffing.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MECANIZADA
- Varrer com mop-pó ou vassoura de pelo.
- Lavar o piso com detergente neutro diluído em água, utilizando enceradeira e disco vermelho ou verde ou se existir cera no piso, utilizar o removedor
neutro diluído em água, utilizando disco preto.
- Recolher a água com aspirador de líquidos ou enxaguar o piso com água limpa e mop-água.
- Aplicar quatro camadas de cera acrílica impermeabilizante com mop-cera, uniformemente, deixando secar no mínimo 30 minutos entre cada camada. Após
a última camada, esperar pelo menos duas horas e certificar-se de que o piso está totalmente seco antes de liberar o local para o tráfego.
- Opcional: após secar, efetuar o polimento com enceradeira polidora e disco vermelho.
CONSERVAÇÃO MECANIZADA DIÁRIA E PERIÓDICA
Diária:
- Varrer o piso com mop-pó ou vassoura de pelo;
- Limpar o piso com detergente neutro diluído em água, utilizando pano e rodo ou mop-água.
Periódica:
- Varrer o piso com mop-pó ou vassoura de pelo;
Limpar o piso com detergente neutro seguindo as recomendações para a limpeza e conservação mecanizada;
- Aplicar uma ou duas camadas de cera acrílica impermeabilizante seguindo as recomendações para a limpeza e conservação mecanizada;
- Opcional: efetuar o polimento de acordo com a intensidade de tráfego do local com enceradeira polidora e disco vermelho com spray buffing.
IMPORTANTE
É necessário considerar recomendações específicas de cada fabricante dos produtos de limpeza e conservação e, caso tenha dúvidas, entre em contato com a
Tarkett.
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