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pisos
com pur
recomendações
gerais

• A frequência da limpeza e

conservação depende do uso
do local.

• A limpeza frequente

melhora a aparência do piso,
aumentando a durabilidade
e reduzindo o custo de
conservação.

• O uso de um capacho

(barreira de contenção) de, no
mínimo, 2 passos na entrada
do ambiente é recomendado
para eliminar em até 80% o
resíduo de tráfego.

• Não utilizar solventes e

derivados de petróleo na
limpeza ou na necessidade de
remoção de manchas.

• A limpeza deve ser efetuada

sempre com detergente neutro
conforme recomendação do
fabricante, pois outros tipos de
produtos de limpeza agridem a
superfície do piso.

• Recomendamos a utilização
de rodízios de poliuretano nos
móveis, pois outros tipos de
rodízio poderão danificar a
superfície.

limpeza
inicial

limpeza diária/
periódica

• Para permitir a secagem

• Remova todo tipo de sujeira

total do adesivo, faça a limpeza
inicial no piso somente 7 dias
após a instalação;

• Remova todo tipo de sujeira
do piso, como areia e poeira,
com vassoura de pelo ou mop;
• Aplique em todo piso uma

solução de detergente neutro,
conforme recomendação
do fabricante, com mop ou
máquina industrial (disco
vermelho), utilizando o mínimo
de água necessária;

• Enxágue utilizando rodo

e pano limpo ou mop e deixe
secar totalmente antes da
liberação;

• Para restaurar o aspecto
natural do piso, faça o
polimento após a limpeza
com enceradeira industrial
ou dry-buffing;

• Se desejar um acabamento
com brilho, aplique de três
a cinco camadas de cera
acrílica, com intervalo de no
mínimo 30 minutos entre cada
aplicação. Aguarde pelo menos
2 horas para que o piso esteja
totalmente seco antes
de liberar o tráfego.
•

O uso de cera no piso
Medintech Plus não é
necessário.

discos e
seus usos

do piso, como areia e poeira,
com vassoura de pelo ou mop;

• Aplique em todo piso uma

solução de detergente neutro,
conforme recomendação
do fabricante, com mop ou
máquina industrial (disco
vermelho), utilizando o mínimo
de água necessária;

branco
Limpeza leve e polimento
da camada de cera

• Enxágue utilizando rodo

e pano limpo ou mop e deixe
secar totalmente antes da
liberação;

verde
Limpeza diária

• Periodicamente, efetue o

processo de dry-buffing para
restaurar o aspecto natural do
piso. O dry-buffing periódico
facilita a limpeza diária,
recupera riscos e arranhões
com pouca profundidade e
proporciona brilho leve;

• Se este processo

for realizado com certa
periodicidade e de acordo com
o tráfego no local, a aplicação
de cera acrílica com a intenção
de obter uma superfície
brilhante não é necessária;

• Caso tenha aplicado

cera acrílica, em intervalos
menores, aplique apenas
uma camada após a limpeza,
utilizando mop.

vermelho
Restauração da superfície e
polimento opcional

preto
Abrasivo - usado em pisos
em placas com pouco PVC

dry buffing
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piso
condutivo
composição
O piso Pastell L2 é um piso
condutivo especial com PUR,
composto de fibras de carbono na
massa, base carbonada, resistente
à abrasão e a produtos químicos,
não propagador de chamas, para
tráfego intenso.
Indicado para Centro Cirúrgico,
UTI, Sala de Anestesia,
Hemodinâmica, CPD, Ind.
eletroeletrônico, para todas
as áreas onde descargas
eletrostáticas possam causar
problemas.
Incluem-se locais onde exista um
grande número de equipamentos
eletrônicos ligados ao mesmo tempo.

impermeabilização
O piso condutivo modelo Pastell
L2 não deve ser encerado e/ou
impermeabilizado.
A cera pode com o tempo afetar
a condutividade.
Pastell L2 possui PUR na
superfície, isentando polimento
ou cera durante a vida útil
do piso, desde que mantida
a Limpeza e Manutenção
recomendada pelo fabricante.
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recomendações
gerais

• O piso condutivo Pastell L2
requer a limpeza diária com
pano/mop úmido e detergente
neutro na diluição indicada
pelo fabricante do produto
específico para piso vinílico.

• Se for instalado em área

de saúde, muita atenção para
evitar manchas indeléveis.
Mesmo se, com todos os
cuidados, cair no chão algum
produto que possa manchar
o piso (álcool iodado, azul de
metileno etc), fazer a remoção
do produto/mancha assim que
possível para evitar absorção.

• Em hipótese alguma

deve ser utilizado qualquer
tipo de cera, mesmo com
propriedades condutoras. Esta
operação poderá afetar, a
longo prazo,
a condutividade do piso.

• Nunca utilizar produtos à

base de petróleo como thiner,
solventes e querosene porque
podem manchar o piso. Caso
ocorra o derramamento de
alguns destes produtos, devese lavar o local imediatamente.

• Não usar palha de aço

ou esponjas abrasivas
Estes materiais danificam
permanentemente o piso.
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pisos em
placas/réguas
recomendações
gerais

• A frequência da limpeza e

conservação depende do uso
do local.

• A limpeza frequente
melhora a aparência do piso,
aumentando a durabilidade
e reduzindo o custo de
conservação.
• O uso de um capacho

(barreira de contenção) de, no
mínimo, 2 passos na entrada
do ambiente é recomendado
para eliminar em até 80% o
resíduo de tráfego.

• Não utilizar solventes e

derivados de petróleo na
limpeza ou na necessidade de
remoção de manchas.

• A limpeza deve ser efetuada

sempre com detergente neutro
conforme recomendação do
fabricante, pois outros tipos de
produtos de limpeza agridem a
superfície do piso.

• Recomendamos a utilização
de rodízios de poliuretano nos
móveis, pois outros tipos de
rodízio poderão danificar a
superfície.
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limpeza diária/
periódica
limpeza inicial

• Para permitir a secagem

total do adesivo, faça a limpeza
inicial no piso somente 7 dias
após a instalação;

• Remova todo tipo de

sujeira do piso, como areia e
poeira, com vassoura de pelo
ou mop;

• Aplique em todo piso uma

• Remova todo tipo de sujeira
do piso, como areia e poeira,
com vassoura de pelo ou mop;

• Aplique em todo piso uma

solução de detergente neutro,
conforme recomendação
do fabricante, com mop ou
máquina industrial (disco
vermelho), utilizando o mínimo
de água necessária;

solução de detergente neutro,
conforme recomendação
do fabricante, com mop ou
máquina industrial (disco
vermelho), utilizando o
mínimo de água necessária;

• Enxágue utilizando rodo

• Enxágue utilizando rodo

processo de dry-buffing para
restaurar o aspecto natural do
piso. O dry-buffing periódico
facilita a limpeza diária,
recupera riscos e arranhões
com pouca profundidade e
proporciona brilho leve.

e pano limpo ou mop e deixe
secar totalmente antes da
liberação;

• Ter uma atenção redobrada

nas juntas secas, pois sobre
piso elevado, qualquer produto
em maior quantidade poderá
penetrar nas juntas e atingir
cabeamentos sob o piso
elevado, e nas placas e réguas
coladas no contrapiso, o
excesso de água ou produto de
limpeza poderá descolar o piso.

• Para restaurar o aspecto
natural do piso, faça o
polimento após a limpeza
com enceradeira industrial;

• Se desejar um acabamento
com brilho, aplique de três
a cinco camadas de cera
acrílica, com intervalo de
no mínimo 30 minutos entre
cada aplicação. Aguarde pelo
menos 2 horas para que o
piso esteja totalmente seco
antes de liberar o tráfego.

e pano limpo ou mop e deixe
secar totalmente antes da
liberação;

• Periodicamente, efetue o

• Se este processo

for realizado com certa
periodicidade e de acordo com
o tráfego no local, a aplicação
de cera acrílica com a intenção
de obter uma superfície
brilhante não é necessária;

• Caso tenha aplicado

cera acrílica, em intervalos
menores, aplique apenas
uma camada após a limpeza,
utilizando mop.

dry
buffing
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AlAMEDA dos Maracatins, 1217 cj 205
CEP 04089-014 são paulo sp
TEL (11) 5188-1320

www.revitechpisos.com.br
e-mail: comercial@revitechpisos.com.br
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