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®

REVESTIMENTOS

Cuidados e
manutenção

A beleza do Lapitec® mantém-se ao longo dos anos

Lapitec S.p.A.

e é de fácil manutenção. Assim, uma limpeza correta
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é essencial para conservar e garantir a beleza do
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material com o passar do tempo.
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AO EFETUAR A LIMPEZA DO LAPITEC®, é
necessário respeitar algumas regras:
1. Escolher corretamente o detergente,
consoante o tipo de sujidade a remover.
2. Respeitar o tempo necessário
para que o detergente atue.
3. Executar uma ação mecânica adequada
para remover a sujidade.
4. Enxaguar devidamente.
Estas regras serão tão mais eficazes quanto mais
rápida for a intervenção, que deve ser levada a cabo
o quanto antes, e tendo o cuidado de utilizar água
quente durante as fases de limpeza.
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resistente,
funcional,
simples
de limpar.

LIMPEZA NORMAL
Os revestimentos em Lapitec podem ser limpos
com água quente, à qual, se necessário, podem ser
adicionados detergentes neutros, tipo Fila Cleaner,
ou um detergente neutro equivalente na dose
recomendada pelo fabricante. Enxaguar com água
quente e enxugar com um pano.
Não utilizar ceras, sabões com gorduras, agentes
impregnados ou outros tratamentos que após várias
aplicações, possam deixar uma camada oleosa na
superfície, que poderá comprometer a limpeza e o
resultado estético do Lapitec ®.
®

LIMPEZA EXTRAORDINÁRIA

QUAL É O TIPO DE SUJIDADE?
MANCHAS
DEPÓSITOS DE CALCÁRIO
MARCAS DE ALUMÍNIO
LÁPIS

TIPO DE
DETERGENTE
FILA DETERDEK
ou outro detergente de
base desincrustante

CONSULTE A TABELA
SUPERFÍCIES LISAS
ESPONJA
SCOTCH-BRITE
antirriscos
húmida

LIMPEZA APÓS A COLOCAÇÃO

SUPERFÍCIES
ESTRUTURADAS
ESCOVA DE
CERDAS
DE SORGO
OU PLÁSTICO

MASSA LUBRIFICANTE

ARGAMASSAS DE JUNTA CIMENTÍCIAS

CAFÉ
GELADO
SUMO DE FRUTA
SANGUE
VINHO

Quando a limpeza normal não for suficiente, é necessário
seguir procedimentos específicos conforme a natureza da
mancha; nestes casos, a utilização de produtos de tipo
agressivo não irá comprometer a beleza da bancada.
O tempo de permanência da mancha na superfície é um
fator importante, por isso aconselha-se efetuar a limpeza
logo que possível. Após a limpeza, enxaguar sempre com
água quente e secar com um pano.

CERVEJA
TINTA
NICOTINA

É extremamente importante que a limpeza inicial seja efetuada
imediatamente após a colocação, utilizando produtos adequados
para o tipo de argamassa de junta, enxaguando com água
quente em abundância e secando com um pano ou um aparelho
de aspiração de líquidos.
Se, após a colocação, for necessário efetuar outras operações,
tais como pintura, trabalhos hidráulicos ou outros, recomenda-se
a proteção do pavimento com coberturas.

FILA PS87
ou outro detergente
de base desengordurante

PANO HÚMIDO

ESPONJA NÃO ABRASIVA

URINA E VÓMITO
MARCADOR
COCA COLA

A limpeza final da obra deve ser efetuada quando estiver
concluída a cura da argamassa de junta cimentícia (consultar
a ficha técnica do fabricante), respeitando as seguintes
recomendações: Utilizar Fila Deterdek diluído na proporção
1:5 (1 litro de Deterdek em 5 de água, se possível quente),
varrer bem o pavimento, depois distribuir uniformemente a
solução de Deterdek diluído utilizando uma escova grande
e um pano áspero ou, em grandes superfícies, esfregando a
superfície com uma monoescova com disco tipo Scotch Brite
3M branco. Se a sujidade for resistente, utilizar um disco tipo
Scotch Brite 3M verde. Deixar atuar durante alguns minutos de
acordo com o nível de sujidade. Esfregar energicamente com
uma esponja não abrasiva ou com uma escova com cerdas de
nylon. Retirar os resíduos com um aspirador de líquidos ou um
pano.

TINTA DE CABELO

ARGAMASSAS DE JUNTAS EPOXÍDICAS

É aconselhável começar a lavagem por uma pequena
parte da área, verificando a eficácia antes de limpar a
superfície completa. Não utilizar, em caso algum, ácido
clorídrico ou soda cáustica concentrados e produtos
que contenham ácido fluorídrico e seus derivados. As
marcas de tinta, vernizes, ceras, óleo/gordura podem
ser removidas com solventes, tais como diluente nitro
ou aguarrás.

BORRACHA

ADVERTÊNCIAS: Se não for realizada uma limpeza
após a colocação ou se as limpezas forem realizadas
de modo inadequado, a Lapitec® SpA declina qualquer
responsabilidade relativa à eficácia das operações de
limpeza e de manutenção.

CERA DE VELAS

Para retirar os resíduos de argamassa de junta epoxídica,
recomenda-se a utilização do detergente específico Fila CR10.
Antes de efetuar a limpeza com o Fila CR10, aguardar os
tempos de cura da argamassa de junta utilizada (consultar
a ficha técnica do fabricante) e respeitar as seguintes
recomendações: Aplicar diretamente o detergente sobre a
superfície a limpar, cobrindo perfeitamente todos os resíduos
de argamassa de junta e deixando atuar durante cerca de 30
minutos. Esfregar com uma esponja ou usar uma espátula
nos resíduos mais difíceis. Para a aplicação no pavimento, é
possível utilizar uma monoescova com o disco Scotch Brite
3M branco. Se a sujidade for resistente, utilizar um disco tipo
Scotch Brite 3M verde. Enxaguar cuidadosamente. No caso de
resíduos mais resistentes, repetir a aplicação da mesma forma
e deixar atuar o produto durante mais tempo.

customercare@lapitec.it

PASTILHA ELÁSTICA
FERRUGEM

FILA NO RUST ou outro detergente
de base desincrustante

SILICONE

FILA ZERO SIL ou outro detergente
específico para remoção de silicone

CERA ANTIRRISCOS
VERNIZ/PINTURAS
GRAFFITI
JUNTAS SUJAS

FILA SOLV
ou solvente equivalente
FILA NOPAINT STAR
ou outro detergente em gel

ESPONJA SCOTCH-BRITE
antirriscos húmida

FUGANET ou outro detergente
específico para juntas

Fichas técnicas dos produtos de limpeza disponíveis no site www.filasolutions.com

ESCOVA DE CERDAS
de sorgo ou plástico

RECOMENDAÇÃO: utilizar luvas durante as fases de
lavagem.

