
LIMPEZA DIÁRIA:
- a rotina de manutenção é uma combinação de aspiração e 
remoção de manchas realizado quantas vezes for necessário 
nas diferentes áreas;
- a aspiração efetiva é essencial para um programa de limpeza 
que possa manter o seu piso o mais limpo possível;
- a Linha Basic® possui excelente resistência à manchas. Porém, 
derramamentos devem ser removidos de imediato para que não 
se tornem manchas permanentes e de difícil remoção;
- ao limpar o carpete, evite uso excessivo de água e não esfregue;
- manchas secas ou antigas podem ser tratadas com um 
objeto pontiagudo (como uma colher) removendo o resíduo 
seco com a aspiração;
- manchas à base de água podem ser removidas com um pano 
limpo e água morna e possivelmente depois com um produto 
apropriado para carpete;
- manchas à base de óleo e goma de mascar devem ser 
tratadas com um produto específico de limpeza;
- para a garantia da Linha Basic® é obrigatório a utilização de 
protetores de carpete em móveis com rodízio, para manter as 
características do produto.

LIMPEZA PERIÓDICA:
A limpeza periódica ajuda a manter a performance do seu 
carpete e reduz a necessidade de custo excessivo de uma 
manutenção especializada:
- aspire o carpete antes de aplicar o limpador para carpetes. 
Recomendamos que seja feito um teste antes para verificar 
a solidez da cor;
- utilize o limpador para carpetes de acordo com as 
recomendações da embalagem do fabricante.

LIMPEZA ESPECIALIZADA:
Você precisará de uma limpeza especializada restauradora 
quando seu carpete acumular sujeira no pelo. Isso 
geralmente deve ser feito a cada três anos, ou de acordo 
com a necessidade e tipo de tráfego. Recomendamos o 
método de extração com água quente para uma limpeza 
profunda do seu carpete. Isso deve ser precedido por 
intensa aspiração e possivelmente um limpador específico 
para soltar os resíduos.

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