Cuidados com o piso Forbo - Novilon
Os pisos Novilon têm um acabamento protetor forte que com simples cuidado e manutenção, manterá o seu piso com boa aparência
durante anos. O aviso e as instruções neste panfleto o ajudarão a obter o melhor do investimento em seu piso.

Cuidado geral antes de usar seu piso
• Proteja contra arranhões dos pés da mobília usando pés de feltro (ou protetores de móveis) nos rodízios e pernas das cadeiras.
• Evite que sujeira e areia entrem em seu piso usando tapetes apropriados nas portas externas. Isso não só ajudará a proteger o seu
piso, como também economizará tempo na limpeza.
• Alguns tapetes revestidos com borracha podem conter antioxidantes que podem causar manchas no revestimento do piso.
Certifique-se de usar tapetes adequados e não haverá manchas nos revestimentos de piso vinílico.
• Use utensílios de descanso para itens de cerâmica como bases não esmaltadas que podem causar manchas.
• Ao mover utensílios pesadas, proteja o chão.

Limpeza após a instalação
Depois da instalação, remova o pó e resíduos com uma vassoura macia, aspirador de pó ou limpador de poeira. Deixe, no mínimo, 48
horas para o adesivo se ajustar firmemente antes de realizar limpeza molhada. Se o piso estiver solto e não houver juntas, use o
esfregão conforme necessário.

Limpeza regular
O cuidado diário de seu piso Novilon consiste em limpeza regular com uma vassoura macia, aspirador ou esfregão e a remoção de
manchas com um esfregão úmido ou pano.
Limpe periodicamente o piso úmido com um detergente neutro ou Forbo Monel, conforme as instruções do fabricante.
• Remova as manchas rapidamente. Respingos úmidos, particularmente gorduras, graxas ou alimentos que contiverem agentes de
coloração (por exemplo, molho de tomate) devem ser limpos imediatamente - veja as perguntas frequentes.
• Nunca use líquido abrasivo, limpadores de piso em pó ou lixas de limpeza.

Melhor Prática: Dicas para cuidados efetivos com o
piso
Perguntas Frequentes
Com que frequência devo limpar meu piso?
As frequências de limpeza dependerão da intensidade do uso e da cor do piso. Cores claras precisam ser limpas com mais frequência.

Como remover manchas?
Sempre remova as manchas o mais rapidamente possível. Em primeiro lugar, sempre teste o removedor de mancha em uma amostra ou
em uma área discreta do piso. A maioria das manchas pode ser removida com segurança usando um pano seco ou água, detergente
neutro ou solvente. NUNCA use produtos alcalinos (amônia, soda) ou solventes fortes como diluente e acetona para remoção de manchas.

Marcas causadas por

Devem ser removidas com

Chocolate, graxa, ovo, café, suco Produto neutro de limpeza em
etc.
água morna
Solventes dos produtos de
Asfalto, óleo, borracha, fuligem limpeza
Esfriar com spray frio ou cubos
Goma de mascar
de gelo e raspar.
Ferrugem

Ácido oxálico ou cítrico em água
morna

Tinta

Álcool (< 70%)

Como remover marcas de desgaste?
Esfregue delicadamente com uma lixa de limpeza macia umedecida com Forbo Monel.

Como melhorar a aparência da superfície?
Realize a manutenção conforme explicado acima.

Piso escorregadio?
Limpe completamente com água quente e Forbo Monel

Arranhões?
Remova qualquer sujeira dos arranhões e reaplique o Forbo Monel
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