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A beleza da pedra sinterizada Lapitec® dura ao

Lapitec S.p.A.

longo do tempo e é fácil de manter, pois não
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se tratando de uma superfície absorvente, não
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permite que a sujidade penetre. Além disso,
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resistente,
funcional,
simples
de limpar.
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garante o máximo grau de higiene tornando o
Lapitec® fácil de limpar.
Graças à sinterização a 1200 °C, este material
inovador resiste ao calor e, consequentemente,
qualquer contacto com objetos a alta temperatura
não provoca alterações. O Lapitec® além disso,
não sofre a ação de degradação provocada
pelos raios UV. Estas características garantem a
estabilidade da cor e a resistência da superfície,
mesmo nas aplicações para exteriores.

Cuidados e
manutenção

LIMPEZA NORMAL
Usar um pano de microfibra para remover o pó da superfície.
As bancadas em Lapitec® podem ser lavadas com água
quente, à qual pode ser acrescentado Fila Cleaner ou um
detergente neutro equivalente, nas doses recomendadas
pelo fabricante. Enxaguar com água limpa e secar com um
pano. Para obter resultados perfeitos, aconselha-se limpar
qualquer mancha com prontidão sem deixá-la secar.
O QUE NÃO FAZER
Não usar ceras, sabões oleosos, agentes impregnantes
ou outros tratamentos: a sua aplicação não é necessária.
Alguns detergentes disponíveis no mercado contêm cera ou
aditivos de polimento que, após diversas aplicações, podem
deixar uma camada oleosa na superfície, que compromete a
limpeza e a estética do Lapitec®.
Evitar utilizar facas de cerâmica ou outros objetos que
possuam uma dureza comparável ao Lapitec®, pois
podem comprometer a sua superfície. Não utilizar esponjas
abrasivas que possam riscar a superfície; utilizar esponjas
tipo Scotch-Brite antirriscos de cor azul. Não bater no
material com objetos metálicos pontiagudos ou pesados,
pois podem abrir brechas ou, nalguns casos, provocar a
rutura do próprio material. Lembrar-se de que as bordas são
a parte mais sensível da bancada.

LIMPEZA EXTRAORDINÁRIA
Quando a limpeza normal não for suficiente, é necessário
seguir procedimentos específicos conforme a natureza da
mancha a remover; nestes casos, a utilização de produtos
recomendados de tipo agressivo não irá comprometer a
beleza da superfície. O tempo de permanência da mancha
na superfície é um fator importante, por isso aconselha-se
efetuar a limpeza logo que possível.
Conselho: iniciar a limpeza numa pequena
parte da área, verificando a sua eficácia antes
de o aplicar em toda a superfície. Não utilizar,
em caso algum, ácido clorídrico ou soda cáustica
concentrados e produtos que contenham
ácido fluorídrico e seus derivados.

QUAL É O TIPO DE SUJIDADE? CONSULTE A TABELA
MANCHAS

TIPO DE
DETERGENTE

SUPERFÍCIES LISAS
(Lux, Satin)

SUPERFÍCIES ESTRUTURADAS
(Lithos, Vesuvio, Dune)

ESPONJA SCOTCH-BRITE
ANTIRRISCOS HÚMIDA

ESCOVA DE CERDAS FINAS
DE SORGO OU PLÁSTICO

DEPÓSITOS DE CALCÁRIO
MARCAS DE ALUMÍNIO

DETERGENTE
DESINCRUSTANTE
(tipo Fila Deterdek)

LÁPIS
MASSA LUBRIFICANTE
CAFÉ
GELADO
SUMO DE FRUTA
SANGUE
VINHO
CERVEJA
TINTA
NICOTINA

DETERGENTE
DESENGORDURANTE
(tipo Fila PS87)

PANO HÚMIDO

ESPONJA NÃO ABRASIVA

URINA E VÓMITO
MARCADOR
COCA COLA
BORRACHA
PASTILHA ELÁSTICA

SILICONE

CERA DE VELAS

DETERGENTE DESINCRUSTANTE
(tipo Fila No Rust)
DETERGENTE ESPECÍFICO
PARA REMOÇÃO DE SILICONE
(tipo Fila Zero Sil)

PANO HÚMIDO
Aplicar o detergente na mancha e deixar atuar
conforme o tempo indicado na embalagem.
Enxaguar abundantemente e secar com um
pano limpo.
ESPONJA NÃO ABRASIVA
Aplicar o detergente e deixar atuar conforme
o tempo indicado na embalagem. Utilizar
uma esponja não abrasiva húmida, efetuando
movimentos circulares em toda a superfície a
limpar. Enxaguar abundantemente com água
limpa e secar com um pano limpo.
ESPONJA SCOTCH-BRITE
ANTIRRISCOS HÚMIDA
Aplicar o detergente na mancha e deixar atuar
conforme o tempo indicado na embalagem.
Usar uma esponja Scotch-Brite antirriscos
de cor azul humedecida, efetuando movimentos
circulares em toda a superfície a limpar.
Enxaguar abundantemente com água limpa
e secar com um pano. Utilizar este método
apenas quando estritamente necessário.
ESCOVA DE CERDAS FINAS
DE SORGO OU PLÁSTICO
Aplicar o detergente na mancha e deixar atuar
conforme o tempo indicado na embalagem.
Usar uma escova de cerdas finas de sorgo
ou plástico, esfregando a superfície.
Enxaguar abundantemente com água
limpa e enxugar com um pano.

TINTA DE CABELO

FERRUGEM

INSTRUMENTOS PARA A LIMPEZA

ESPONJA SCOTCH-BRITE
ANTIRRISCOS
HÚMIDA

ESCOVA DE CERDAS
FINAS DE SORGO
OU PLÁSTICO

SOLVENTE (tipo Fila Solv)

A Lapitec ® recomenda a utilização de produtos Fila ® para a limpeza das suas superfícies.
A Lapitec® e a Fila® têm uma parceria tecnológica para o desenvolvimento de soluções inovadoras para o cuidado e a manutenção
de superfícies em pedra sinterizada.

Como é possível notar, é muito fácil manter a sua
superfície de Lapitec® perfeita como no primeiro dia.
No entanto, se não conseguir encontrar uma solução
para o problema ou tiver qualquer dúvida sobre o
produto a utilizar, os serviço de assistência técnica da
Lapitec® terão todo o prazer em ajudar.
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