LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS
TRATADOS COM ÓLEO/CERA
Para que o seu chão mantenha a sua beleza durante muitos anos, deve respeitar as seguintes regras.
Manutenção geral:- Varrer / aspirar somente com vassoura suave ou aspirador com escova estendida;
- Na lavagem, nunca usar água quente, mas sim morna;
- Usar exclusivamente esfregonas suaves (algodão);
- Não usar panos ou almofadas de microfibras, estes tiram o óleo;
- Não trazer areia e pó da rua para as divisões. É melhor usar pantufas ou colocar tapetes para limpar os sapatos;
- Proteger zonas de grande desgaste (por exemplo, cadeiras de escritório) com tapetes.
- Limpar imediatamente sujidade líquida (bebidas, comida, água de sapatos molhados) e não deixar secá-la.
- Não inundar o chão com água ou deixar quantidades grandes de água no chão depois de limpar. O melhor é limpar
simplesmente a humidade.
- Usar exclusivamente produtos de limpeza / manutenção recomendados pela KREIEZEIT.
- Manutenção / regeneração do brilho com emulsão de cera de carnaúba (art. 420) na água da limpeza.
- Limpeza com sabão de Marselha (art. 220) só quando necessário.
Depois da aplicação do óleo (primeiro tratamento ou tratamento de regeneração) não se deve pisar o chão durante,
pelo menos, 24h . Com temperaturas de ambiente inferiores a 18 - 20o C é conveniente alargar o tempo de
secagem por precaução a 48h. Nos seguintes 3 – 5 dias, o chão deve ainda ser tratado com algum cuidado (é, no
entanto, possível estar e andar na divisão e colocar os móveis).
Nas primeiras 4 semanas após o tratamento com óleo, o chão não deve ser limpo com água nem a humidade.
Dentro deste prazo, as superfícies continuam sensíveis relativamente a manchas de água. Varrer e aspirar só.
Limpar imediatamente salpicos de água e de outros líquidos com um pano seco. Realizar limpezas subsequentes
principalmente a varrer e aspirar. Limpar ocasionalmente com água morna e esfregona suave (de algodão).
Conforme necessário, acrescentar um pouco de emulsão de carnaúba (art. no 420) para reativar o brilho.
No caso de sujidade que não se consegue limpar como acima descrito limpar o chão com esfregona, água morna e
sabão de Marselha hidratante (art. no 220). A limpeza com sabão deve realizar-se só quando necessário e não
representar a limpeza frequente de manutenção.
Superfícies muito sujas ou danificadas podem ser limpas e restauradas em zonas localizadas. Para isso, limpar a
sujidade a lixar, por exemplo, com a face abrasiva duma esfregona para panelas embebida em água com sabão de
Marselha ou com papel de lixa (granulação 120). Depois de seco restaurar o chão na respectiva sequência de
camadas (óleos duros / cera) com materiais originais e sem saliências.
As presentes informações foram dadas de acordo com as nossas mais recentes experiências. Devido aos métodos
de utilização e factores ambientais influentes, tal como à composição distinta dos materiais, exclui-se a
obrigatoriedade pela validade geral das recomendações particulares. Antes da utilização, a aptidão do produto para
o fim específico deve ser testada (camada de teste).
Em caso de revisão ou alteração do produto, os textos perdem a sua
validade. Para informações sobre produtos mais recentes pode consultar
diretamente a KREIDEZEIT ou o sítio na internet em:(10/2004)
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