
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, aumentando a durabilidade e reduzindo o custo                        
de conservação;
- o uso de um capacho de no mínimo 2 passos na entrada do 
ambiente é recomendado para eliminar em até 80% o 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 rodízio poderão 
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 mopágua ou máquina industrial (disco vermelho). 
Utilize o mínimo possível de água;
- enxague 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, realize o processo 
de dry-buffing (que proporciona uma superfície mais lisa                    
e com brilho leve) ou 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
que o piso esteja totalmente seco antes de liberar o tráfego.
- a aplicação de cera no Square® não é obrigatória.

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 mopágua ou máquina industrial (disco vermelho). 
Utilize o mínimo possível de água;
- enxague utilizando rodo e pano limpo ou mop-água                  
e permita a secagem total do piso antes da liberação               
para uso;
- periodicamente, efetue o processo de dry-buffing para 
restaurar o aspecto natural do piso. O dry-buffing periódico 
facilita a limpeza diária, recupera riscos e arranhões com 
pouca profundidade e proporciona brilho leve;
- se este processo for realizado com certa periodicidade          
e de acordo com o tráfego no local, a aplicação de cera 
com a intenção de obter-se uma superfície brilhante não                  
é necessária;
- caso tenha aplicado cera, periodicamente aplique                        
apenas uma camada após a limpeza, utilizando mop-cera 
ou a técnica de spray-buffing.

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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