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1.1

CUIDADOS GERAIS

Como manter seu piso longe de riscos e danos gerais no dia a dia.

Pedrinhas e areia: é recomendável

o uso de capachos nas entradas para
retenção de materiais abrasivos e
sujeira.
Pequenas pedras ou grãos de areia
aderidos aos calçados tem sua
potencializada pela grande pressão
exercida pelo peso das pessoas e
seu arraste sobre o piso;

Movimentação do mobiliário:

colar feltros nos pés/bases dos
móveis - das cadeiras especialmente
– para evitar danos ao piso quando
movimentados. Não arrastar móveis
sobre o piso. Caso não for possível
suspendê-los, usar cobertor para
movê-los.

Atenção com as plantas: vasos

devem ser colocados em pratos
plásticos impermeáveis e sem furos
para reter a água e umidade.
Mesmo assim, vaso e prato devem
ser movimentados periodicamente
para evitar condensação de água na
parte inferior em contato com o piso.

1.2

Estação de computador, mesa
de trabalho, “home ofﬁce”, são

locais com intenso, contínuo e
concentrado “vai-e-vem” de cadeiras
(estação de computador, mesas de
trabalho, por exemplo), sejam elas de
rodízios ou não.
A área atingida pelo movimento deve
ser coberta com tapetes de proteção.
Encontram-se no mercado tapetes
de
policarbonato
para
essa
ﬁnalidade;

Dê um tempo para as cores: a

madeira natural é fotossensível e
altera a sua coloração com a
exposição à luz. Por isso é
aconselhável não cobrir o piso com
tapetes nos primeiros 120 dias após
a instalação;

Marcas características: saltos de
calçados femininos, especialmente
os muito ﬁnos exercem grande
pressão concentrada e poderão
produzir pequenas depressões.
Não
representam
dano,
considerando que o verniz tem
elasticidade
necessária
para
acompanhar a deformação da
madeira sem romper. Não existe
correção para essas marcas.

Esqueça a cera: não encerar, nem
mesmo com cera líquida. A cera não
penetra e cria uma camada de
aderência para a poeira que altera o
aspecto do piso;

Líquidos derramados: no caso de
acidentes com líquidos – água,
bebidas, produtos de limpeza –
enxugar imediatamente evitando a
penetração pelas juntas, o que
daniﬁca o piso e umedece por baixo
dele;

Pets: enxugar imediatamente
também no caso de urina de animais.

LIMPEZA

Como manter seu piso longe de riscos e danos gerais no dia a dia.

A limpeza regular e periódica mantém a boa aparência e aumenta a vida útil. Atenção aos materiais utilizados para não
daniﬁcar seu piso durante a limpeza:
1. Remover toda a sujeira com vassoura de pelos, mop-pó ou aspirador;
2. Preparar uma solução fraca de detergente neutro em água;
3. Passar um pano ou rodo de esponja umedecido, não molhado, nessa solução por toda a superfície a ser higienizada.
4. Evitar excesso de água sobre o piso, a qual poderá penetrar pelas juntas. Atenção para a diferença entre pano/esponja
úmida e molhada: a úmida não solta água no piso;
5. É aconselhável passar um pano macio seco para auxiliar na secagem e acentuar o brilho original;
6. Liberar o tráfego somente após a secagem completa;
7. Para retirar sujeiras que aderiram ao piso, utilizar uma esponja macia;
8. Marcas de solado ou salto de borracha são facilmente removidos com pano seco.

