
Dekton® Grip/Grip+
Uso e 
manutenção
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O que é Dekton® Grip 
e Dekton® Grip+?

Foi concebido para áreas com um requisito 
específico de antiderrapante. Para obter 
características antiderrapantes excepcionais, 
modificamos a estrutura superficial de 
Dekton®, obtendo uma superfície homogénea 
e uniforme com um toque agradável.

Devido à sua estrutura superficial única, 
Dekton® Grip e Dekton® Grip+ requerem 
um método de limpeza específico para 
manter a sua aparência ao mais alto 
nível ao longo da sua vida útil.

Conselhos gerais 
de manutenção

Limpeza final 
de obra

Para uma correta limpeza de final de obra, 
em que se encontram restos de cimento 
como resíduo predominante, recomenda-se 
a utilização de detergentes desincrustantes 
ácidos como produto de limpeza.

É importante limpar o mais rápido possível os 
restos do rejunte utilizado durante a betumação.

Procedimento:

1. Aplicação do produto sobre o 
pavimento. Dissolução de acordo 
com as instruções do fabricante.

• Produto de referência 
Fila Deterdek Pro ou similar 
(Detergente ácido tamponado).

2. Deixar atuar o produto sobre a 
superfície durante uns minutos.

3. Esfregar com lavadora mecânica 
rotativa e disco recomendado.

• Produto de referência 
Escovas de filamentos de nylon 
ou discos de limpeza de poliéster 
não abrasivos de cor branca.

4. Aspirar resíduos sem deixar secar.

5. Enxaguar o produto restante na 
superfície Dekton® com água.

 → (*) Para resíduos de epóxi, use o produto Fila 
CR10 ou similar (Detergente concentrado 
removedor de resíduos epóxi), seguindo 
o mesmo método e deixando o produto 
atuar meia hora antes de enxaguar.

 → Dekton® Grip+ Kreta.
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Limpeza de 
manutenção frequente

Para preservar a aparência do material, 
não basta realizar uma limpeza intensiva 
periodicamente, mas essa limpeza 
intensiva deve ser a base para construir 
um correto processo de limpeza diária.

Procedimento:

1. Aplicação do produto sobre o 
pavimento. Dissolução de acordo 
com as instruções do fabricante.

• Produto de referência 
Faber Deterfug ou similar 
(Detergente ligeiramente ácido), 
em dissolução 3%.

2. Esfregar com:

a. Lavadora mecânica rotativa e disco 
recomendado (Escovas de filamentos 
de nylon ou discos de limpeza de 
poliéster não abrasivos de cor branca).

b. Esfregona.

c. Vassoura + mopa.

3. Secar.

 → (*) Para espaços com zonas de evacuação 
de água, como espaços ao ar livre, 
hidrolimpadores pressurizados podem ser 
usados como método de limpeza.

 → (**) Entre em contato com a empresa fornecedora 
do produto para verificar as instruções.

Limpeza de 
manutenção intensiva ou 
recuperação de superfícies

A manutenção do pavimento Grip / Grip+ 
é muito importante. Para isso, é proposta 
uma limpeza intensiva com certa frequência 
dependendo do uso do pavimento.

Procedimento:

1. Aplicação do produto sobre o pavimento. 
Produto puro sem dissolver em água.

• Produto de referência 
Faber Deterfug ou similar 
(Detergente ligeiramente ácido).

2. Deixar atuar o produto sobre a 
superfície durante uns minutos.

3. Esfregar com lavadora mecânica 
rotativa e disco recomendado.

• Produto de referência 
Escovas de filamentos de nylon 
ou discos de limpeza de poliéster 
não abrasivos de cor branca.

4. Aspirar resíduos sem deixar secar.

5. Enxaguar o produto restante na 
superfície Dekton® com água.

 → (*) Para espaços pequenos, inacessíveis às lavadoras 
mecânicas, recomenda-se a utilização de esfregonas 
de fibra sintética ou vassoura de filamentos + mopa 
seguindo o mesmo procedimento acima descrito.

 → (**) Para espaços com zonas de evacuação 
de água, como espaços ao ar livre, 
hidrolimpadores pressurizados podem ser 
usados como método de limpeza.
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Limpeza de 
manchas difíceis

Para a limpeza daquelas manchas persistentes 
que, por estarem presentes há algum tempo 
ou pela sua composição, estão aderidas à 
superfície e não podem ser removidas com as 
técnicas de limpeza diária, é recomendável 
seguir a tabela abaixo, que descreve várias 
possibilidades de manchas e os produtos de 
limpeza mais adequados para removê-las.

Material 
de limpeza

Deve-se sempre evitar o uso de abrasivos que 
possam danificar a superfície do material.

Abaixo encontram-se enumerados 
os equipamentos de limpeza mais 
comuns e o seu uso recomendado:

 → Vassoura

Recomendado para áreas pequenas. Certifique-
se de que os filamentos não são metálicos.

 → Mopa/esfregona em seco

Use um pouco húmida para melhorar o 
desempenho. Particularmente útil para 
áreas com ladrilhos de grande formato.

 → Esfregona de algodão

Para um melhor resultado, recomenda-
se trocar a água após a limpeza a cada 
25 m2 de superfície de pavimentação.

 → Água pressurizada

Em áreas externas húmidas de uso doméstico 
ou com muito tráfego de pedestres, recomenda-
se o uso de água quente pressurizada, 
com ou sem sabão neutro, para a devida 
limpeza da superfície antiderrapante.

 → Maquinaria industrial

São recomendadas máquinas automáticas 
do tipo rotativo de disco único (Escovas de 
filamentos de nylon ou discos de limpeza 
de poliéster branco não abrasivo).

Excepto em casos especiais, como no caso de 
manchas persistentes, a limpeza com estas 
máquinas requer a utilização de detergentes 
convencionais para a limpeza de pavimentos.

O uso regular de outros produtos de limpeza 
comuns, como lixívias, água oxigenada 
ou soda cáustica, comumente usados em 
estabelecimentos comerciais, hospitais, 
clínicas veterinárias, instalações industriais 
e outros espaços públicos, é perfeitamente 
compatível com Dekton®, sem que isso 
exija medidas de precaução além daquelas 
indicadas por cada fabricante.

Para mais informações sobre a utilização 
de outros produtos químicos altamente 
concentrados, contacte o Serviço de 
Apoio ao Cliente da Cosentino®.

Mancha Produto de limpeza

Líquidos e 
resíduos orgânicos

Detergente convencional, 
desengordurante

Gordura e azeite Desengordurante

Borracha Desengordurante

Resinas, betumes, 
resíduos de silicone, 
corantes

Solvente, acetona

Vestígios de 
adesivos de cimento

Ácido

Gesso Removedor de gesso, ácido

Alcatrão Desengordurante

Nicotina
Limpador abrasivo, 
diluente, acetona

Ferrugem Ácido clorídrico

Nunca use discos de 
poliéster vermelhos, azuis ou 
castanhos, pois produzem 
uma perda de resistência ao 
deslizamento de 15% a 40%.
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