Dicas de Limpeza:
Recomendações Gerais:
- A frequência de limpeza e conservação depende do sistema aplicado e do uso do local.
Lembre-se que a limpeza freqüente melhora a aparência do piso, aumenta a durabilidade e r
eduz o custo de conservação.
- O uso de um capacho de no mínimo 2 passos na entrada do ambiente é recomendado para
eliminar até 80% dos resíduos de tráfego.
- Não utilizar solventes e derivados de petróleo na limpeza ou eventual remoção de manchas.

Limpeza Inicial:
- Para permitir a secagem total do adesivo, a primeira lavagem no piso deve ser feita somente
5 dias após a instalação.
1 - Remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pêlo ou mop-pó.
2 - Aplique em todo o piso uma solução de detergente neutro, com mop-água ou máquina
industrial (disco vermelho). Utilize o mínimo possível de água.
3 - Enxágüe utilizando rodo e pano limpo ou mop água e permita a secagem total do piso antes
da liberação para uso.
4 - Se desejar um acabamento com brilho, aplique de três a quatro camadas da cera acrílica
impermeabilizante, com intervalo de no mínimo 30 minutos entre cada aplicação.
Aguarde pelo menos 2 horas e certifique-se de que o piso esteja totalmente seco antes de liberar
o tráfego. O uso de cera no Ambienta não é obrigatório, mas sua aplicação facilita a limpeza
diária e proporciona brilho.

Limpeza Diária:
1 - Remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pêlo ou mop-pó.
2 - Aplique em todo o piso uma solução de detergente neutro, com mop-água ou máquina de
limpeza (com disco vermelho). Utilize o mínimo possível de água.
3 - Enxágüe utilizando rodo e pano limpo ou mop-água e permita a secagem total do piso antes
da liberação para uso.
4 - Caso tenha aplicado cera e deseje recuperar o brilho, periodicamente, aplique apenas uma
camada após a limpeza, utilizando mop-cera ou a técnica de spray-buffing com máquina
industrial.

