INSTRUÇÕES DE CONSERVAÇÃO PARA SUPERFÍCIES
REVESTIDAS COM TADELAKT
Desejamos-lhe a maior satisfação com as suas novas superfícies com Tadelakt.
Para evitar erros no manuseamento e, especialmente, na conservação de superfícies com Tadelakt,
tenha em atenção estas instruções.
As superfícies com Tadelakt são fáceis de tratar.
CUIDADOS
Uma semana após o acabamento com Tadelakt, toda a superfície deve ser novamente tratada com
sabão de polir e/ou deve-se aplicar o sabão de polir com uma escova macia. Após a secagem, polir
com uma película de plástico amarrotada (de preferência película em polietileno de alta densidade) a
superfície áspera remanescente.
Este tratamento deve ser repetido, conforme necessário, aproximadamente de dois em dois meses.
Neste caso, o tratamento pode ser feito com sabão de Marselha, em vez do sabão de polir (preparação:
dissolver 2-3 colheres de sopa em 2 l de água quente)
LIMPEZA
Remover a sujidade com água morna adicionando um pouco de sabão de Marselha (cerca de 1-2
colheres de sopa em 8 l de água) e um pano macio ou escova. Para evitar
o depósito de calcário proveniente das gotas de água, devem ser imediatamente limpos os salpicos de
água após a lavagem.
Em todo o caso, deve-se evitar a utilização de produtos de limpeza comuns, produtos abrasivos,
escovas abrasivas, produtos de limpeza ácidos ou semelhantes. Estes produtos são nocivos para o
Tadelakt e o sabão! Os sumos ácidos como sumo de laranja ou de limão, bem como o vinho e o vinagre
também podem danificar a superfície. Como produtos de limpeza e conservação, apenas são indicados
o sabão de azeite e o sabão de Marselha.
Com os nossos melhores cumprimentos,
Ulrich Bettentrup
Pintor e projectista certificado em técnicas de aplicação.
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