Cuidados com o Piso Forbo - Safestep
R11, Safestep R12, Safestep Aqua
Aviso sobre Limpeza e Manutenção da Forbo Flooring:
As coleções vinílicas antiderrapante Step da Forbo são fáceis de limpar e manter, graças a seu acabamento PUR altamente
durável.

Limpeza inicial antes do uso
Pisos recém instalados não devem ser limpos de forma úmida até três dias após a instalação.
Remova todos os detritos, sujeira e pó do piso. Passe aspirador de pó e/ou varra o chão completamente, em seguida, esfregue com
um produto neutro de limpeza de piso. Para áreas maiores, uma lavadora/secadora ou máquina rotativa (150 a 180 rpm) com uma
escova disponível* ou uma máquina de escova cilíndrica será mais eficaz. Remova a água suja com um limpador e esfregão ou
aspirador de água, enxague com água limpa e deixe o piso secar.
*Nota: Para máquinas rotativas e lavadoras/secadoras automáticas, escovas padrão devem ser usadas no Safestep R11 e R12.
Escovas macias devem ser usadas no Safestep Aqua. Máquinas de escova cilíndricas com escovas equivalentes devem ser
usadas como alternativa

Limpeza regular
A frequência do método de limpeza regular dependerá da quantidade de trânsito, níveis de sujidade, aparência desejada e padrões
de higiene.
• Remova o pó e a sujeira com o aspirador de pó ou vassoura.
Se necessário:
• Limpeza manual - Esfregar com um produto neutro de limpeza de piso e uma escova/esfregão adequado. Remova a água suja
com um limpador e esfregão. Enxague com água limpa e deixe o piso secar.
• Máquina de Limpeza - um produto de limpeza neutro junto com uma lavadora/secadora combinada ou máquina rotativa (150 a 180 rpm)
com uma escova adequada* ou uma máquina com escova cilíndrica irá produzir os melhores resultados em áreas maiores. Enxague
com água limpa quando necessário e deixe o piso secar.
*Nota: Para máquinas rotativas e lavadoras/secadoras automáticas, escovas padrão devem ser usadas no Safestep R11 e R12.
Escovas macias devem ser usadas no Safestep Aqua. Máquinas de escova cilíndricas com escovas equivalentes devem ser
usadas como alternativa

Manutenção Periódica
Limpe o piso periodicamente usando os métodos manuais ou de máquina acima. Limpe as áreas com muita sujeira com produto
neutro de limpeza para piso que deve ser deixado no piso por alguns minutos antes de esfregar. Enxague bem com água limpa
quando necessário e deixe o piso secar.

Observe:
Não use vedações ou polidores, ou conservadores de piso contendo polimento, pois as propriedades antiderrapantes do Step
podem ser reduzidas.

Melhor Prática: Dicas para cuidados efetivos com o
piso
Aviso geral

Marcas causadas por

Proteção de pisos recém instalados

Chocolate, graxa, ovo, café, suco Produto neutro de limpeza em água
etc.
morna

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. Use pés protetores nas cadeiras e mesas
para reduzir os riscos. Os rodízios devem ser feitos de material macio
adequado para revestimentos de pisos resilientes (de acordo com a

Devem ser removidas com

Asfalto, óleo, borracha, fuligem

Solventes dos produtos de limpeza

Goma de mascar

Esfriar com spray frio ou cubos de gelo
e raspar.

Ferrugem

Ácido oxálico ou cítrico em água morna

EN425).
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

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

Escovas de limpeza, velocidades da máquina e
produtos de cuidados com o piso

piso de entrada Coral ou Nuway da Forbo são independentemente
comprovados com relação à remoção e retenção de até 94% de toda

Escovas

sujeira e umidade que podem entrar em um edifício através do tráfego dos

Para máquinas rotativas e lavadoras/secadoras automáticas, escovas

pés; reduzindo os custos de manutenção e aumentando a retenção da

padrão devem ser usadas no Safestep R11 e R12. Escovas macias devem

aparência dos produtos de pisos adjacentes, como reduzir o risco de

ser usadas no Safestep Aqua. Máquinas de escova cilíndricas com

escorregamento. Como em qualquer sistema de remoção de sujeira, todos

escovas equivalentes devem ser usadas como alternativa.

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

Velocidades da máquina
Para limpeza da máquina e manutenção, recomenda-se 150 a 180 rpm.

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

Produtos recomendados para cuidados com o piso

equipamentos de alta qualidade garantem a manutenção eficiente e

A Forbo Flooring Systems recomenda o uso de um produto neutro de

representam apenas uma pequena parte dos custos de manutenção.

limpeza como o Forbo Cleaner ou Forbo Monel.

• Sempre siga as instruções do fabricante quanto a produtos de limpeza.

Ou

• Sempre siga as orientações de Saúde e Segurança fornecidas.

Insira aqui o país ou os produtos de limpeza regionais aprovados pela
Forbo Flooring.

Uso de Produtos Químicos para Cuidados com o Piso

Outros produtos para cuidados com o piso devem ser usados nos

O uso inadequado de produtos químicos de limpeza pode causar danos

revestimentos de pisos resilientes da Forbo Flooring. Se produtos

e/ou descoloração. O uso excessivo ou o enxague inadequado de

alternativos tiverem de ser usados, consulte o seu fornecedor regular para

produtos químicos pode comprometer o desempenho do piso. Pós

obter mais informações, orientação e garantia.

abrasivos e limpadores não devem ser usados. Não use vedações ou
polidores, ou conservadores de piso contendo polimento, pois as

Fale conosco:

propriedades antiderrapantes do Step podem ser reduzidas.

Web: www.forbo-flooring

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 primeiro a situação do piso: por exemplo,
está mais próximo da entrada do edifício ou está 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 e únicas precisam ser
limpos com mais frequência.
Posso polir meu piso?
Polimento não deve ser aplicado a qualquer produto Step da Forbo, uma
vez que as propriedades antiderrapantes podem ser afetadas de forma
adversa.
Como remover manchas?
Remova as manchas assim que forem descobertas. A maioria das
manchas pode ser removida com segurança usando uma toalha (papel)
seca, água, detergente, solvente ou álcool (nesta ordem). NÃO use
produtos altamente alcalinos (amônia, soda) ou solventes fortes como
acetona, uma vez que podem causar danos tanto às pessoas como ao
seu piso.
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