LINHA SOLARE®
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Solare® não é obrigatório, mas sua aplicação facilita a

- a frequência de limpeza e a conservação dependem do

limpeza diária.

sistema aplicado e do uso do local;
- lembre-se de que a limpeza frequente melhora a aparência do

LIMPEZA DIÁRIA/ PERIÓDICA:

piso, aumenta a durabilidade e reduz o custo de conservação;

- remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira,

- o uso de um capacho de no mínimo 2 passos na entrada

com vassoura de pelo ou mop-pó;

do ambiente é recomendado para eliminar até 80% do resíduo

- aplique em todo o piso uma solução de detergente neutro,

de tráfego;

com mop-água ou máquina de limpeza (disco vermelho

- não utilizar solventes e derivados de petróleo na limpeza ou

Rubi 3M). Utilize o mínimo possível de água;

eventual remoção de manchas;

- enxágue utilizando rodo e pano limpo ou mop-água e

- a limpeza deve ser efetuada sempre com detergente neutro,

permita a secagem total do piso antes da liberação para uso;

pois outros tipos de produtos de limpeza agridem a superfície

- caso tenha aplicado cera e deseje recuperar o brilho,

do piso;

periodicamente, aplique apenas uma camada após a

- recomendamos a utilização de rodízios de poliuretano com

limpeza, utilizando mop-cera ou a técnica de spray-buffing

base plana nos móveis, pois outros tipos de rodízios poderão

com máquina industrial.

danificar a superfície;
- proteja os pés dos móveis com feltro e evite arrastá-los durante

REMOÇÃO E REAPLICAÇÃO DE CERA:

o deslocamento, pois podem danificar a superfície do piso.

- procedimentos de remoção de cera devem ser realizados
somente quando necessários. Esta etapa deve ser

LIMPEZA INICIAL:

considerada somente quando há aplicação anterior de cera;

- para permitir a secagem total do adesivo, faça a limpeza

- remova todo tipo de sujeira do piso, como areia, cascalho

inicial no piso somente 7 dias após a instalação. Utilize o

e poeira, com vassoura de pelo ou mop-pó;

mínimo possível de água;

- aplique uma solução de removedor neutro de cera com

- remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira,

máquina industrial (disco vermelho Rubi 3M) ou limpador

com vassoura de pelo ou mop-pó;

tipo LT com base de espuma abrasiva;

- aplique em todo o piso uma solução de detergente neutro

- enxágue utilizando rodo e pano limpo ou mop-água

com mop-água ou máquina industrial (disco vermelho

e permita a secagem total do piso;

Rubi 3M). Utilize o mínimo possível de água;

- reaplique de três a cinco camadas de cera acrílica com

- enxágue utilizando rodo e pano limpo ou mop-água e

intervalos de no mínimo 30 minutos entre cada aplicação.

permita a secagem total do piso antes da liberação para uso;

Aguarde pelo menos 2 horas e certifique-se de que o piso

- se desejar um acabamento com brilho, aplique de três

esteja totalmente seco antes de liberar o tráfego.

a cinco camadas de cera acrílica, com intervalos de
no mínimo 30 minutos entre cada aplicação. Aguarde

Para mais informações, entre em contato por meio do

pelo menos 2 horas e certifique-se de que o piso esteja

0800 011 91 22, de segunda à sexta-feira, das 10h às 16h,

totalmente seco antes de liberar o tráfego. O uso de cera no

ou pelo e-mail: relacionamento@tarkett.com

Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia - Jacareí/SP - CEP: 12305-010 - 0800 011 91 22

