SISTEMA DE MANUTENÇÃO (P/ ÁREAS EXTERNAS)
PARA PISOS TRATADOS ou NÃO COM OS IMPERMEABILIZANTES IMPREGNANTES
DA PISOCLEAN & PEK .
Manutenção diária: Varrer com vassouras apropriadas para a textura do revestimento.
Manutenção semanal: Limpar com Limpeza Diária LP - diluído em até cinquenta partes de água.
Utiliza-se acessório umedecido pela diluição. Enxágue com água pura utilizando mangueiras.
Manutenção quinzenal: Limpar com Limpeza Diária LP - diluído em vinte partes de água. - Piso mais
molhado com a solução. Para este procedimento recomendamos que o ato de esfregamento seja
mais intensificado. Enxágue com água pura.
Manutenção mensal: Limpar com Limpeza Diária LP - diluído em dez partes de água. - Limpeza com
Pisoclean Tiralimo (somente em áreas com pouca luminosidade ou em locais com iminente
proliferação de fungos - se existirem). Deve ser incluído no processo de enxágue a utilização de
máquina do tipo “wap” (sempre na opção leque).
Manutenção Anual: Limpar com Limpeza Pesada LP - diluído em dez partes de água. - Limpeza com
Pisoclean Tiralimo (em áreas com fungos - se existirem). Nova aplicação de uma demão do
impermeabilizante, conforme o produto originalmente aplicado.
Obs.: Para fachadas os procedimentos serão os mesmo.
- O tratamento dura em média cinco anos, porém vai perdendo sua força durante esse período. Para
isso é que recomendamos a reaplicação dos impermeabilizantes anualmente, para que o tratamento
tenha sempre sua força máxima. Uma maneira de perceber a necessidade da aplicação é através da
alteração de cor do piso quando molhado. Se estiver escurecendo quando úmido é porque está
absorvendo água, fazendo-se necessária a nova aplicação.
- Sempre atentar para líquidos potencialmente manchadores acomodados sobre a superfície (óleo,
dejetos de animais, plantas, etc.). Logo proceder a sua remoção, evitando, assim, o manchamento do
revestimento. Em caso de manchamentos, consultar o produto apropriado para a sua imediata
remoção.

Maiores informações: PISOHELP 0800.600.5151 ou www.pisoclean.com.br
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