Instruções de limpeza e manutenção
Material descrito:
Produtos especiais, placas de móveis, pavimentos
Princípios gerais sobre limpeza e ligeira sujidade
- As sujidades ligeiras e recentes podem ser limpas com um pano limpo e húmido (por exemplo
panos de microfibras) ou esponjas macias.
- No caso de sujidades mais resistentes e manchas de gordura devem ser utilizados adicionalmente
sabonetes líquidos tradicionais sem componentes abrasivos ou detergentes.
- Para evitar riscos, as peças devem ser sempre esfregadas com água pura e secas com lenços ou
toalhetes de papel limpos e absorventes.
- A sujidade e as impurezas resistentes devem ser limpas imediatamente e a secagem deve ser
evitada.
Em caso algum, utilizar os seguintes produtos de limpeza ou utensílios:
- agentes abrasivos (por exemplo, pó de limpeza, esponjas de limpeza com lado áspero, palha de
aço, escovas)
- agentes de polimento, detergentes, agentes de limpeza de móveis, agentes de branqueamento
- agente de limpeza com ácidos fortes e sais ácidos fortes
- produtos de limpeza com solventes, produtos de limpeza com vinagre, agentes descalcificadores
e diluentes de nitrogénio
- aparelhos de limpeza a vapor
Outras indicações
- Evite limpar e esfregar prolongadamente em um só lugar.
- Antes de usar um agente de limpeza, este deve ser testado quanto à compatibilidade em um local
impercetível.
- Móveis de cozinha: Após ter-se cozinhado, as peças de mobiliário húmidas devem ser esfregadas
a seco e os exaustores devem ser ligados.
- A humidade e a água podem causar calcário e devem ser secas imediatamente.
- Ter atenção ao ambiente interior. A temperatura ideal está entre os 18°C e os 25°C e a humidade
relativa entre 50 % e 70 %. O cumprimento destes valores é recomendado, especialmente para
pavimentos.
Medidas preventivas
Uma vida útil mais longa com uma aparência apelativa pode ser alcançada através de medidas de
precaução. Deve ter-se atenção aos seguintes pontos:
- Nenhum trabalho de corte direto em placas de trabalho, devem ser utilizadas tábuas de corte
para este fim.
- Sem água parada nas superfícies, se houver esfregar imediatamente.
- Não colocar vasos de flores húmidos em superfícies, utilizar bases para este fim.
- Colocar tapetes de retenção de sujidade à frente da porta do apartamento para evitar danos no
pavimento.
- Equipar os pés dos móveis com proteções em feltro. Desta forma, evitam-se riscos.
- Utilizar rodízios para móveis adequados para o pavimento que está a ser colocado.
Instruções especiais para superfícies mate
Em superfícies mate, trata-se de uma versão quase natural em termos de tato e de aparência
mate/elegante. Ao utilizar ou manter estas superfícies, é importante prestar especial atenção a alguns
pontos. Geralmente, como acontece com outras superfícies de plástico, as impurezas normais podem ser
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removidas sem quaisquer problemas. É importante que, para a limpeza, apenas seja utilizado um pano
macio com água morna. Com o objetivo de evitar danos na superfície, os vestígios de gordura e sujidade
devem ser removidos o mais rapidamente possível, mas o mais tardar após 48 horas. Em caso de utilização
de agentes de limpeza, estes devem ser testados quanto à compatibilidade em um local impercetível. A
limpeza e fricção demasiado intensivas em combinação com utensílios de limpeza errados podem levar a
vestígios de brilho ou brilho visível. Isto significa danos na superfície que não podem ser removidos.
Instruções especiais para a limpeza de pavimentos
Na limpeza de pavimentos laminados, a SWISS KRONO AG faz referência às diretrizes estabelecidas pela
EPLF (ver: www.eplf.com).
- Antes da primeira utilização, remover as aparas, o pó e a sujidade com uma vassoura ou aspirador
(bocal de aspiração para pavimentos duros).
- Limpar os resíduos de sujidade aderentes com um pano torcido e escorrido. Pode ser adicionado
um agente de limpeza para laminados à água de limpeza (observar as instruções do fabricante).
- Os pavimentos laminados não necessitam de qualquer tratamento de manutenção com produtos
de limpeza e manutenção que formem uma película, cera de polimento ou cera para soalho.
- A limpeza regular contribui para a preservação do valor do pavimento.
- As sujidades ou manchas persistentes, por exemplo, causadas por abrasão de borracha, marcas
de saltos, polimento de sapatos ou similares, podem ser removidas com produtos especiais de
limpeza para laminados.
Tabela 1: Remoção de manchas para pavimentos laminados de acordo com a EPLF

Impureza
Remoção possível com ...
Abrasão de borracha, marcas de saltos,
escovagem mecânica a seco, por exemplo, com almofada de
sujidade de rua, lápis de cor, lápis de
nylon branco
pastel de óleo
limpar imediatamente com um pano absorvente ou, se
frutas, uvas, leite, cerveja, vinho, chá,
estiver seco, com um produto de limpeza adequado para
limonada
laminados, e secar
limpar imediatamente com um pano húmido, se estiver
seco escovar com uma almofada de nylon branco, limpar
Urina, sangue
quaisquer resíduos com um produto de limpeza adequado
para laminados e secar
Canetas de feltro, tinta, aguarela, limpar com um pano embebido em solvente, por exemplo,
batom, papel químico, verniz de unhas, acetona, essência de vinagre, removedor de verniz de
graxa para sapatos, laca, óleo, alcatrão, unhas, diluente universal – usar sempre com cuidado,
fita para máquinas de escrever, apenas em áreas manchadas com pouco solvente. Respeitar
lubrificante
as normas de segurança!
Chocolate, películas de gordura, óleo com produto de limpeza para pavimentos laminados
alimentar
adequado
Laminados (HPL/CPL)
Basicamente, estes podem ser limpos da mesma forma que as superfícies de resina de melanina. Para
mais instruções de limpeza consultar o folheto «Limpeza de laminados decorativos» (www.pro-hpl.org).
Nota: O presente documento baseia-se no estado atual da tecnologia e foi elaborado com especial
cuidado e com o melhor dos nossos conhecimentos. Não é assumida qualquer responsabilidade por erros
de impressão e falhas. Devido ao desenvolvimento contínuo dos nossos produtos, bem como às
adaptações às normas e leis, podem ocorrer alterações técnicas.
Fontes para pavimentos laminados: https://www.eplf.com/de/services/infomaterial-zu-laminat
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