
Cuidados com o piso Forbo - Flotex 

Aviso sobre Limpeza e Manutenção da Forbo Flooring: 
A construção exclusiva da lâmina Forbo Flotex® e o revestimento de placa é o que permite soltar os resíduos como nenhum outro piso 
têxtil. Ao contrário das fibras trançadas e torcidas de uma pilha de carpete convencional, as fibras lisas e retas Flotex® não prendem 
partículas de resíduos, permitindo que sejam removidas sem dificuldade durante a limpeza. A maior parte dos respingos pode ser limpa 
com bastante água. 

Limpeza inicial antes do uso 

Pisos recém instalados não devem ser limpos de forma úmida até três dias após a instalação. 
Remova todos os resíduos, detritos, areia e cascalho da superfície aspirando com um aspirador vertical com escova rotativa movida 
mecanicamente. Faça várias passadas com o aspirador para garantir que toda sujeira foi removida. A ação do aspirador deve ser rápida 
para frente e devagar para trás. Mantenha limpo, se necessário. 

Limpeza Regular 

A frequência do método de limpeza regular dependerá da quantidade de trânsito, níveis de sujidade, aparência desejada e padrões de 
higiene. 

• Aspirar usando um aspirador vertical com uma escova rotacional movida mecanicamente. 
• Mantenha limpo, se necessário. 

Se necessário: 

Como parte da limpeza regular, recomenda-se o uso periódico de um dos métodos da máquina de limpeza mecânica de carpete a seguir: 
• Máquina de extração de água quente 
• Máquina 3 em 1 
• Máquina de escova giratória rotativa cilíndrica 
Enxague completamente com água limpa e deixe o piso secar antes de usar. 

Limpeza Local 
A maioria dos respingos irá responder ao uso de água limpa quente, ou ao uso de detergente de carpete neutro e sem espuma. Quando 
necessário para respingos mais pesados ou difíceis, pode-se usar o procedimento de esfregar, raspar e enxaguar. 

Procedimento de esfregar, raspar e enxaguar 
1. Esfregue o respingo o máximo possível usando raspador afiado ou espátula. 
2. Aplique uma boa quantidade de água, esfregue com uma escova de cerdas duras e raspe o líquido sujo em um pano. 
3. Enxague com água limpa. Raspe o máximo de líquido possível em um plano absorvente, usando um raspador de tinta ou espátula. 
4. Se o respingo ou mancha não for removido completamente, repita os pontos 2 e 3 acima usando um detergente de carpete neutro, 

sem espuma ou limpador de observação de finalidade geral para a área afetada. 
5. Enxague completamente com água limpa e deixe o piso secar antes de usar. 



 

Melhor Prática: Dicas para cuidados efetivos com o piso 

Aviso geral 

Proteção de pisos recém instalados 
Todos os pisos recém instalados devem ser revestidos e protegidos de 
todas as outras negociações durante o contrato com um revestimento 
protetor anti-mancha adequado. 

Uso de Sistemas de Entrada 
Mais de 80% da entrada de sujeira em um edifício é levada pelo tráfego dos 
pés. Devem ser usados sistemas de piso de entrada com tamanho 
apropriado (idealmente, mais de 61m) e de qualidade. Os sistemas de piso 
de entrada Coral ou Nuway da Forbo são independentemente 
comprovados com relação à remoção e retenção de até 94% de toda 
sujeira e umidade que podem entrar em um edifício através do tráfego dos 
pés; reduzindo os custos de manutenção e aumentando a retenção da 
aparência dos produtos de pisos adjacentes, como reduzir o risco de 
escorregamento. Como em qualquer sistema de remoção de sujeira, todos 
os sistemas de piso de entrada devem ser limpos regularmente para limpar 
a sujeira que foi removida. 

Limpeza 
• A limpeza regular é mais benéfica e econômica do que a limpeza 

profunda ocasional. 
• Use os produtos de limpeza recomendados. Produtos de limpeza e 

equipamentos de alta qualidade garantem a manutenção eficiente e 
representam apenas uma pequena parte dos custos de manutenção. 

• Siga sempre as instruções dos fabricantes de produtos de limpeza. 
• Siga sempre as orientações de Saúde e Segurança fornecidas. 

Uso de Produtos Químicos para Cuidados com o Piso 
O uso inadequado de produtos químicos de limpeza pode causar danos 
e/ou descoloração. O uso excessivo ou o enxague inadequado de produtos 
químicos pode comprometer o desempenho do piso. 

Perguntas Frequentes 

Com que frequência devo limpar meu piso? 
A frequência adequada para limpar e manter é determinada pela forma 
como o piso é usado. Ao criar um cronograma de limpeza e manutenção, é 
uma boa prática considerar a situação do piso primeiro: por exemplo, está 
mais próximo da entrada do edifício ou em um andar superior? Irá coletar 
resíduo seco ou úmido? Qual é o nível de tráfego ao qual estará sujeito? 
Lembre-se de que pisos de cores claras precisam ser limpos com mais 
frequência. 

Como remover manchas? 

Remova as manchas assim que forem descobertas. A maior parte das 
manchas pode ser removidas com segurança usando o aviso de limpeza 
local acima. NÃO use solventes de branqueamento, uma vez que podem 
danificar tanto as pessoas como o seu piso. 

  

Marcas causadas por Devem ser removidas com 

Respingo úmido 
Para áreas pequenas e acidades 
pequenos, use o procedimento de 
esfregar, raspar e enxaguar 

Respingo seco 
Retire todo excesso de 
derramamento e aspire 
completamente 

Goma de mascar Use um removedor exclusivo de 
goma de mascar à base de gel 

A mancha retornou 
Pode haver resíduo de detergente ou 
não ter sido enxaguado 
completamente após a limpeza 

Se houver dúvidas, teste os materiais de limpeza em uma parte ou em 
uma área discreta. 

Produtos recomendados para cuidados com o piso: 
A Forbo Flooring Systems recomenda apenas o uso de pH neutro, 
detergentes de carpete sem espuma adequado para fibras de nylon. 
Ou 
Insira aqui o país ou os produtos de limpeza regionais aprovados pela 
Forbo Flooring. 

Outros produtos de cuidado com o piso devem ser usados nos 
revestimentos de piso Forbo Flotex. Se produtos alternativos tiverem de 
ser usados, consulte o seu fornecedor regular para obter mais 
informações, orientação e garantia. 

Não use agentes de branqueamento, pois podem danificar o produto e 
afetar a cor 

Fale conosco: 
Web: www.forbo-flooring.com E-mail: marketing.br@forbo.com 
Telefone: 55 11 5641 8228 


