SISTEMA DE MANUTENÇÃO
PARA MÁRMORES, GRANITOS e SIMILARES POLIDOS.
Manutenção diária: Remoção do pó acumulado sobre o piso utilizando “mop pó” ou feltro macio.
Manutenção semanal: Limpeza com Limpeza Diária LP diluído em cinqüenta partes de água. Utiliza-se
pano umedecido pela diluição. Enxágue com pano umedecido em água pura.
Manutenção quinzenal: Limpeza com Limpeza Diária LP diluído em vinte partes de água. Pano mais
molhado com a solução. Para este procedimento recomendamos que o ato de esfregamento seja mais
intensificado. Enxágue com água pura em pano torcido.
Manutenção mensal: Limpeza com Limpeza Diária LP diluído em dez partes de água. Aplicação de uma
demão de Pek Wax Líquido diluída em oito partes de água. Seguir com lustro com feltros macios ou
enceradeira. Aplique-a somente nas áreas mais sujeitas ao trânsito intenso de pedestres, fricção de
móveis ou nas áreas com apresentação visual prejudicada (esmorecimento de brilho). Não é necessária
a aplicação nas áreas onde não existe desgaste.
- Em bancadas, mesas, tampos ou fachadas utilizar PeK Wax Pasta para a renovação de brilho. Utilize-a
conforme a apresentação visual da pedra (esmorecimento de brilho).
- Rejuntes sujos, riscos causados por móveis, manchas superficiais, etc., sairão e serão limpos com o
uso de REFINE LP.
- Após três anos de uso, em áreas internas, recomendamos uma nova aplicação dos
impermeabilizantes Pek. Tanto para os pisos, quanto para os tampos. Em áreas externas a nova
aplicação deve ser realizada a cada 12 meses (consulte o manual de áreas externas). Para a aplicação
do impermeabilizante será necessária a remoção de Pek Wax Líquido. A mesma é realizada com o
uso de Limpeza Pesada LP.
- Sempre atentar para líquidos potencialmente manchadores acomodados sobre a superfície (óleo,
dejetos de animais, plantas, café, vinho, maquiagem, etc.). Logo proceder a sua remoção, evitando,
assim, o manchamento do revestimento. Em caso de infiltrações, consultar o produto apropriado para
a sua imediata remoção.
- No caso de corrosão - seja por produtos químicos ou por abrasão - localizada ou generalizada,
será necessário o processo de repolimento, ou de lustro através de abrasivos especiais e de PeK Granit
(granitos) ou Pek Marmo (mármores), ou somente PeK Granit ou Pek Marmo.
- O uso de produtos abrasivos pode danificar as superfícies polidas.

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