DICAS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA
MANUTENÇÃO
A manutenção adequada e constante aumenta a vida útil do piso, deixando-o mais bonito e
apresentável por todo seu ciclo de vida.
1. Os móveis e cadeiras de rodízio devem estar com os rodízios de poliuretano, ou
silicone, nos pés. Recomendamos ainda que sejam colocados feltros nos pés de móveis
fixos.
2. FORTHART® Click é extremamente resistente a água, porém é desaconselhável lavar o
piso com excesso de água, pois poderá ocorrer infiltração no contrapiso causando
mofo e mau cheiro.
3. Ceras a base de petróleo podem deixar marcas na superfície do piso. Verifique a base
dos móveis para garantir que estão limpos.
4. Seu piso já vem com brilho. Porém, quando houver a necessidade de restaurar seu
brilho, é aconselhável a aplicação de cera acrílica incolor a base de água.
5. Não utilize ceras, solventes ou produtos de limpeza derivados de petróleo. Produtos
abrasivos como palha de aço e outros não são recomendados, pois podem danificar o
seu piso.
6. O uso de capachos nas portas é aconselhado, pois elimina em até 80% os resíduos de
tráfego.
LIMPEZA
A limpeza e conservação dependerá diretamente do uso no local. A limpeza frequente melhora
a aparência e aumenta a durabilidade do seu piso.
1. Remova a sujeira solta do piso utilizando vassoura de pelos macios ou MOP.
2. Dilua o detergente neutro em um recipiente com água e com o auxílio de um rodo
com pano ou Mop faça a limpeza do piso, utilizando sempre a menor quantidade de
água possível.
3. No caso de sujeiras mais resistentes, utilize uma esponja (não abrasiva) com
saponáceo cremoso fazendo uma leve pressão.
4. Enxágue utilizando pano limpo ou Mop adequado para secagem.
5. Remova o mais breve possível qualquer resíduo ou produtos abrasivos, tais como cola,
graxa ou óleos que possam ter atingido o piso.
6. Seu piso poderá receber processo de lustramento manual ou mecânico não abrasivo,
resultando em uma apresentação de alto brilho.
7. A frequência na utilização de cera pode acarretar excessos prejudicando a
apresentação do piso, desta forma deve se proceder com a remoção, utilizando um
removedor para ceras a base de água, seguindo as recomendações do fabricante. Após
a remoção estar concluída, pode-se iniciar novamente o processo de aplicação de
ceras.
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CUIDADOS ESPECIAIS




Após a instalação, limpe a superfície com um pano levemente úmido para retirar o pó.
Limpe com frequência seu capacho de porta para que sua finalidade seja sempre
eficiente.
Pontas de cigarros, brasas de lareira ou produtos com alta temperatura, não devem
ser deixados sobre o piso, pois podem danificar o produto, porém o piso FORTHART®
CLICK está em conformidade com as normas técnicas, o que o torna seguro contra
incêndios.

Para maiores informações, dúvidas ou esclarecimentos entre em contato com o Departamento
Técnico no telefone (49) 3225.5998 ou através do e-mail departamentotecnico@obradec.com.
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