Limpeza e
Mantenimento
Dekton Grip+
Pavimentos Antiderrapantes

DEKTON GRIP+ EM
APLICAÇÕES DE PAVIMENTOS
INTERIORES E EXTERIORES
Graças às suas características técnicas, Dekton
é um material ideal para pavimentos. Pode-se
usar em exteriores e oferece um rendimento
excelente.

O nosso novo Dekton Grip+ está desenhado
para áreas que requerem especificamente
antiderrapantes. Com este novo tratamento
modificamos a estrutura superficial de uma
maneira controlada, obtendo uma superfície
homogénea e uniforme com um tacto agradável,
semelhante ao Dekton standard. Para que esta
solução antiderrapante tenha um mantenimento
adequado, é necessária uma limpeza mais
frequente que ao Dekton standard.

Dekton Sirocco

De seguida, mostramos umas diretrizes básicas
para mantenimento e limpeza de pavimentos e
pisos Dekton Grip+.

LIMPEZA FINAL EM OBRAS
Após a instalação de Dekton, a superfície pode
apresentar resíduos como cimento, silicone,
epoxi, etc. Por isso, é necessária uma limpeza
final para limpar os resíduos.
Recomenda-se:
A) Preparar os produtos de limpeza e
ferramentas a utilizar:
• Detergente tira-cimento ou
desincrustante ácido.
• Dissolvente orgânico ou acetona para
os restos de silicone, epoxi e colas.
• Máquina rotativa de limpeza a baixa
velocidade, adaptável a discos de
diferentes durezas, dependendo da
necessidade da obra (não utilizar discos
removíveis).

B) Procedimento:
• Diluir o produto ácido em água (seguindo
as recomendações do fabricante)
e distribuir pelo pavimento.
• Deixar atuar uns minutos e limpar com
uma máquina rotativa com um disco
apropriado.
• Recolher os resíduos (idealmente com
um aspirador de líquidos) e lavar com
água abundante.
• No caso de sujidade mais intensa ou
incrustada, aconselha-se repetir a
operação com uma maior concentração
de produto.
• Realizar a mesma operação com
detergente neutro sem cera. A proporção
de água e detergente será a recomendada
pelo fabricante. Esta operação é
importante para deixar a superfície
sem nenhum tipo de resíduos.

LIMPEZA E MANTENIMENTO

ESPAÇOS PÚBLICOS- MUITO TRÂNSITO

ESPAÇOS PRIVADOS- POUCO TRÂNSITO

Áreas com muito tráfego devem ser limpas
diariamente com uma esfregona industrial
com discos de fibra adaptáveis. Deve-se
também acrescentar à limpeza sabão neutro.
O mantenimento dependerá do tipo de tráfego
e da aplicação em particular.

Para a limpeza diária em solos e pavimentos
interiores, utilize como produto de limpeza
um sabão neutro*.
Para zonas exteriores como terraços e piscinas
ou zonas interiores de grandes dimensões,
recomenda-se uma limpeza com água quente
à pressão ou com alguma das máquinas
anteriormente descritas, acrescentando sabão
neutro. Se necessário, pode-se utilizar lixívia
diluida.
Para um mantenimento eficiente,
recomendamos um limpeza mensal com água
quente com pressão (sempre que possível)
com sabão neutro. se necessário, pode-se
usar lixívia diluida.

*O sabão neutro que se deve usar não pode
conter cera.

MANCHAS PERSISTENTES
Para as manchas difíceis, com muito tempo ou
com uma composição especial, que aderiram
à superfície e não se eliminam com a limpeza
diária, recomendamos que siga a tabela abaixo,
onde se descrevem vários tipos de manchas e
os produtos de limpeza para as eliminar.

MANCHA

PRODUTO DE LIMPEZA

Líquidos e resíduos orgânicos

Detergente convencional, eliminador de gorduras

Gordura e óleo

Desengordurante

Borracha

Desengordurante

Resinas, almécegas, silicone, corantes

Dissolvente, acetona

Restos de adesivos de cimento

Detergente ácido

Gesso

Limpador de gesso, detergente ácido

Alcatrão

Desengordurante

Nicotina

Limpador abrasivo, dissolvente, acetona

Óxido

Limpador de metais

*Evitar o contacto de Dekton com ácido fluorídrico

Para a limpeza e mantenimento de pavimentos Dekton e Dekton Grip+ pode-se utilizar
numerosos produtos comerciais. Para consultar um exemplo, carregue aqui
Máquina rotativa

Esfregona automática

Dekton Keranium
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