
    

  
  

SOLIDFLOOR™ WOOD CLEANER (Ref.ª 1171467)
LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS DE MADEIRA OLEADOS

RECOMENDAÇÕES
Proteja o seu pavimento: coloque protectores de feltro por baixo dos móveis,
para evitar riscar o pavimento. Nunca coloque plantas directamente sobre o 
pavimento de madeira - utilize um suporte ou um prato para vasos adequado.

LIMPEZA A SECO DO PAVIMENTO
Aspire o pavimento regularmente, ou varra com uma vassoura macia. 
Quaisquer grãos de areia dispersos podem causar riscos na superfície da madeira.
Os pavimentos oleados recentemente devem ser limpos apenas a seco, durante os
primeiros 10 dias.

LIMPEZA DO PAVIMENTO COM ÁGUA
Retire a sujidade difícil utilizando uma esfregona ou um pano com Solidfloor Wood Cleaner.
Para limpar o pavimento, misture aproximadamente 100 ml de Solidfloor Wood Cleaner com 10 litros de água 
tépida, e limpe o pavimento utilizando uma esfregona bem torcida ou um pano húmido.
Deixe o pavimento secar completamente antes de caminhar sobre ele.

MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS OLEADOS
Dependendo da intensidade da utilização, deve ser feito um tratamento regular com Solidfloor Ultimate Hardwax 
Oil (óleo de manutenção Solidfloor), por forma a manter o pavimento em boas condições. Antes de fazer este 
tratamento, limpe cuidadosamente o pavimento com Solidfloor Wood Cleaner (siga as instruções para a limpeza 
do pavimento com água), e deixe secar completamente.

TEMPO DE SECAGEM
6 a 12 horas (dependendo da temperatura ambiente e da ventilação do local).

COMPOSIÇÃO (de acordo com as recomendações da CE)
Surfactantes catiónicos (inferior a 5%), surfactantes não iónicos (5-15%).
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Pavimentos com óleo natural ou branco

Limpeza Diária Limpeza Regular

 
Limpeza a seco Limpeza com Solidfloor Wood Cleaner

Pavimentos com óleo natural ou branco

Manutenção
Utilização Normal

Manutenção
Utilização Intensiva

 
1 a 2 vezes por ano
Solidfloor Ultimate Hardwax Oil
Natural ou Branco

3 a 4 vezes por ano
Solidfloor Ultimate Hardwax Oil
Natural ou Branco


