
INSTALAÇÃO
A instalação do Square® deve ser realizada por um 
profissional qualificado e de acordo com as recomendações 
contidas em nosso Manual de Instalação, disponível no site 
www.tarkett.com.br.

MASSA DE PREPARAÇÃO
Para corrigir a aspereza ou regularizar o contrapiso, 
recomendamos a utilização da Linha Tarkomassa®. 
Recomendamos a Tarkomassa® Autonivelante para uma 
preparação mais rápida e um melhor acabamento.

ADESIVO
Em piso elevado, utilize o Tackfix®, adesivo de tack 
permanente, para as coleções Acoustic e Flow. A coleção 
Set não requer adesivo em sua instalação (recomendamos 
que em áreas de piso contínuo e sem travamento seja 
utilizado o adesivo Tackfix® no perímetro e a cada 10 
metros lineares). 
 
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 
 
RECOMENDAÇÕES GERAIS:
 - a frequência de limpeza e a conservação dependem do 
sistema aplicado e do uso do local;

 - lembre-se de que a limpeza frequente melhora a aparência 
do piso, aumenta 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 
com base plana nos móveis, pois outros tipos de rodízios 
poderão danificar a superfície;

 - proteja os pés dos móveis com feltro e evite arrastá-los
 - durante o deslocamento, pois podem danificar a 
superfície. 

LIMPEZA INICIAL:
 - para permitir a secagem total do adesivo, faça a limpeza  
 inicial no piso somente 7 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 máquina industrial (disco vermelho rubi 
3M);

 - enxágue utilizando rodo e pano limpo ou mop-água e 
permita a secagem total do piso antes da liberação para 
uso;

 - se desejar um acabamento com brilho, aplique de três a 
cinco camadas de cera acrílica com intervalo de, no mínimo, 
30 minutos entre cada aplicação;

 - aguarde pelo menos 2 horas e certifique-se de que o piso 
esteja totalmente seco antes de liberar o tráfego.

 - O uso de cera na linha Square® não é obrigatória, mas sua 
aplicação facilita a limpeza diária. 

LIMPEZA DIÁRIA/ PERIÓDICA:
 - 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 máquina de limpeza (disco vermelho 
rubi 3M). Utilize o mínimo possível de água;

 - enxágue utilizando rodo e pano limpo ou mop-água e 
permita a secagem total do piso antes da liberação para 
uso;

 - caso tenha aplicado cera e deseje recuperar o brilho, 
periodicamente, aplique apenas uma camada após a 
limpeza, utilizando mop-cera ou a técnica de spray-buffing 
com máquina industrial. 
 

Para mais informações, entre em contato por meio do 
0800 011 91 22, de segunda à sextafeira, das 10h às 16h, 
ou pelo email: relacionamento@tarkett.com
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