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Sistema de limpeza e manutenção de marmoleum 
sport   
Limpeza diária 

Limpeza regular 

Manutenção ocasional 

 
Retirar o pó e as sujidades com um Mop. 
 
Limpeza imediatamente após a aplicação:  
- Lavar bem o revestimento com  DUOCLEAN  
- Retirar a água suja com uma esfregona ou aspirador de água 
- Passar o chão com água limpa  
- Deixar o pavimento secar 
- Aplicar o Interpol com o aplicador adequado 
Deixar o pavimento secar 
 
 
- Diluir 2,5 cl de DUOCLEAN num Litro de água 
   limpa e tépida  – (2,5%) 
- Lavar o revestimento usando a solução e uma esfregona. 
- Retirar a água suja com uma esponja, esfregona ou um 

aspirador de água. 
- Enxaguar  o revestimento usando água limpa e tépida e uma 

esfregona. 
- Deixar o pavimento secar. 
 

 
 
 

 
 

Recomendação: sempre que se note diferenças de brilho no 
revestimento. 
 
Solução para remoção de antigas camadas de cera: 
 
- Diluir 2,5  cl de DUOCLEAN e 5 cl de amónia (1/2 chávena de 

café) num Litro de água limpa e tépida  
- Lavar o revestimento usando a solução e uma esfregona. 
- Deixar actuar no revestimento durante 5-10 minutos. 
- Esfregar usando a máquina rotativa(disco vermelho a 150-

200rpm/min) ou esfregão. 
- Retirar a água suja com uma esponja, esfregona ou um 

aspirador de água. 
- Enxaguar  o revestimento usando água limpa e tépida e uma 

esfregona. 
- Deixar o pavimento secar. 
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OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: - 
 
1/ Todos os revestimentos de chão resilientes devem  ser protegidos do risco das marcas 
provocadas pelo mobiliário, objectos pontiagudos  o u outros objectos pesados. 
Recomenda-se o uso de capas protectoras em couro, f eltro ou plástico. (Nunca utilizar 
capas em borracha ou metálicas) 
 
 
 
A REGULARIDADE  DESTE TRATAMENTO DEPENDE DA INTENSI DADE DE TRÁFEGO DO 
REVESTIMENTO. 
 
 
EFECTUE A CORRECTA MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO.   
  
 
 
 


