
RECOMENDAÇÕES GERAIS:
- a frequência de limpeza e conservação depende                         
do sistema aplicado e do uso do local;
- lembre-se que a limpeza frequente melhora a aparência 
do piso, aumenta a durabilidade e reduz o custo                           
de conservação;
- 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 o uso de calçados esportivos com solado 
branco. Sapatos não devem ser utilizados sobre pisos 
esportivos. Evite utilizar calçados com solado preto, pois 
podem conter partículas de carbono e provocar riscos                   
e manchas difíceis de serem removidas.

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). 
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.
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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 (com                           
disco vermelho). 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.

Obs.: o Omnisports® não deve ser encerado para que sua 
superfície mantenha a fricção adequada à prática esportiva.


