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VINÍLICOS MODULARES COM TOPCLEAN XP

A limpeza diária e moderna de divisões tem como objetivo diminuir os procedimentos de
limpeza com líquidos e substituí-los com técnicas de limpeza a seco. Por exemplo, a
utilização de mopas centralmente lavadas e pré-impregnadas e a aplicação
generalizada de máquinas apropriadas. Isto torna o trabalho, para as equipas de limpeza,
mais eficiente e fácil, e diminui o impacto ambiental. São utilizados menos produtos de
limpeza químicos e menos água

COMSELHOS GERAIS








Limpe o pavimento com regularidade, pois torna-se mais rentável, e, em termos de custos, e mais
higiénico do que uma limpeza aprofundada ocasional. - Siga sempre rigorosamente as instruções de
dosagem.
Limpe de imediato qualquer mancha de gordura ou óleo, uma vez que podem danificar a superficie.
Pavimentos resilientes podem ser danificados pela utilização de solventes.
Rodas de borracha preta e pés de borracha podem criar descoloração no pavimento. Todas as pernas
de cadeiras e mesas devem ter capas de proteção de boa qualidade. Em interiores comerciais não se
recomenda capas de feltro. É preferível capas de plático duro.
Não se esqueça de que os tons claros necessitam de uma limpeza mais frequente.

CUIDADOS PREVENTIVOS

Tapete de entrada
Cerca de 80% da sujidade de superficie que tem que ser limpa é trazida do exterior.
E 90% da sujidade pode ser evitada utilizando um tapete de entrada eficiente e com
dimensões adequadas. Quanto menos sujidade entrar pela porta de entrada menos
manutenção é necessária.

LIMPEZA DIÁRIA E REGULAR

Com mopa seca
Remova a poeira e sujidade com a
mopa seca.

Com mopa humida
Utilize uma mopa com água ou uma
solução de detergente. É essencial
que não fique água no pavimento ou
que esta não deixe uma película. O
pavimento deverá ficar praticamente
seco ao fim de 15-20 segundos.
Escovagem manual
Escova (com cerdas médias).
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Aspire
Para remover poeira e sujidade solta.
Recomendado para áreas grandes e
limpeza inicial do local.
Limpeza por pulverização
Misture água e detergentente neutro
no depósito. Velocidade adequada
300-500rpm. Um pano vermelho é
recomendado.
Máquina Rotowash com escovas
Pulverize detergente diluído e limpe
com água ou água+detergente.
Limite a quantidade de água.

Limpeza de manchas e sujidade localizada
Limpe as manchas de imediato. Faça uma limpeza localizada manual, recorrendo a
um pano de nylon branco/vermelho e um detergente neutro (não deverá utilizar
solventes). Comece na margem exterior da mancha em direção ao centro da mesma.
Enxague e faça uma passagem com água limpa.

LIMPEZA PERIÓDICA

Sujidade leve:Limpeza por pulverização
Misture água e detergente neutro no
depósito.Velocidade adequada
300-500rpm. Um pano vermelho é
recomendado.

Se necessário:

Limpeza a seco
Quando necessário, faça uma limpeza a seco para
recuperar o brilho. Pano branco-bege. A velocidade
adequada é de 500-1000rpm.

Se tiver alguma dúvida ou se forem necessários esclarecimentos,
emtre em contacto com o representante local da Tarkett para obter
mais informações.

Sujidade intensa: Escovagem
Manual escova (com escovas
médias).
+limpeza por pulverização: Misture
água e detergente neutro no
depósito. Velocidade adequada
speed 300-500rpm. Um pano
vermelho é recomendado.

Tratamento de superfíciee
TopCleanXP
O tratamento de superfície
TopClean X-treme
Performance é baseado num
revestimento fotorreticulado
PUR reforçado com óxido de
aluminio.Garante uma
resistência muito boa à
abrasão e uma manutenção
muito fácil e de baixo custosem cera, sem polimento,
para toda a vida!

Limpeza inicial do local
Proteja sempre o
pavimento com papel
grosso ou cartão durante o
periodo de construção.
Depois da aplicação, limpe
sempre o pavimento novo:
aspire, varra ou passe uma
mopa húmida para retirar a
sujidade e pó.Um esfregão
combinado com secador
com escovas cilindricas
limpa grandes áreas de
forma eficiente. Use
detergente com baixo pH
(3-5).

