IMEDIATAMENTE APÓS A INSTALAÇÃO DO SEU PISO
O Vinílico Quick-Step está pronto para o uso, sem necessitar de nenhum tratamento especial na superfície.
Verifique se o piso se encontra colado sobre o contrapiso, considerando o tempo de secagem da
cola. Recomendamos o uso da cola Ultrabond Eco 4 LVT do fabricante MAPEI, seguindo as instruções
cuidadosamente. Se o piso for clicado, você pode andar nele imediatamente após a instalação.
Remova a sujidade do piso, primeiramente com um aspirador de pó, em seguida, limpe com um pano
de microfibra úmido, apenas após todas as partículas de sujeira serem removidas da superfície.
Resíduos de cola, gesso e tinta devem ser removidos o mais rápido possível com um pano. A maioria
dos resíduos pode ser removida com o Produto de Limpeza Quick-Step.

CUIDADOS DIÁRIOS E MANUTENÇÃO
1. Remova todos os resíduos da superfície do piso com
um aspirador ou uma vassoura. Em seguida, realize a
limpeza com o Produto de Limpeza Quick-Step diluído
em água. Dilua duas tampas do Produto de Limpeza
Quick-Step concentrado em um balde de 5 litros
de água morna.
2. Limpe o chão com um pano de microfibra úmido,
que tenha sido mergulhado no produto de limpeza
diluído na água.
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3. Limpe o chão com um pano seco, até que toda
a umidade seja removida visualmente.

PROBLEMAS E SOLUÇÕES
Riscos superficiais
Causa: riscos pretos causados por solas de borrachas.
Solução: os riscos podem ser facilmente removidos com o Produto
de Limpeza Quick-Step e uma esponja não abrasiva.
Arranhões
Causa: os arranhões podem aparecer devido ao excesso de areia e/ou
sujeira no chão.
Solução: use um tapete (capacho) de entrada apropriado para evitar esse
problema. Recomenda-se varrer o chão diariamente quando o fluxo de
poeira/areia for intenso sobre o piso. A utilização do Produto de Limpeza
Quick-Step também pode ajudar a tornar os microrriscos menos visíveis.
Aparência opaca
Causa: a aplicação de produtos de limpeza inadequados pode ocasionar
uma aparência opaca devido ao acúmulo de camadas de sujeira.
Solução: isso pode ser facilmente resolvido usando o Produto de Limpeza
Quick-Step. Entre em contato com o departamento técnico e obtenha as
dicas de como remover esse acúmulo de camadas.

Manchas
Causa: é pouco provável que ocorram manchas permanentes no piso
Vinílico Quick-Step. Pode ocorrer quando produtos químicos extremamente
agressivos são derramados e deixados por um longo período sobre
o piso.
Solução: remova as manchas o mais rápido possível. Quanto mais tempo
forem deixadas sobre o piso, maior o risco de deixarem manchas
permanentes. A maioria dos produtos químicos pode ser removida usando
o Produto de Limpeza Quick-Step ou acetona diluída em água.

Para todos os danos em seu piso que não possam ser restaurados
por limpeza ou por essas instruções, entre em contato com
o departamento técnico para encontrar a solução.

DICAS & TRUQUES
DICA 1: objetos abrasivos, areia e arrastar móveis pesados podem
causar arranhões no piso. Precauções precisam ser tomadas para
evitar isso. Sempre levante os móveis pesados, coloque um tapete
na porta de entrada, use tapetes sob cadeiras de rodinhas e feltros
por baixo dos móveis.

DICA 3: siga sempre as instruções mencionadas no Produto
de Limpeza Quick-Step. Recomenda-se usar o Produto de Limpeza
Quick-Step, pois outros produtos podem danificar o piso. Nunca
use agentes de limpeza agressivos, sabão ou produtos de limpeza
abrasivos ou que contenham cera ou óleo em sua composição.

DICA 2: use tapetes em todas as entradas externas, para proteger
contra os arranhões no piso. Certifique-se de que sejam adequados
e limpos regularmente para manter sua eficácia.

DICA 4: esteja ciente de que pisos molhados podem ser perigosos.
Se possível, sinalize que o piso está molhado e aguarde para andar
sobre ele até que esteja completamente seco.
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