POR – BR – GUIA DE MANUTENÇÃO

Fazendo um pouco mais para
oferecer uma manutenção fácil,
profunda e impecável!

MANUAL DE LIMPEZA
E MANUTENÇÃO

Por que utilizar os produtos para a limpeza e a manutenção da Quick-Step?
1

Os nossos produtos para a limpeza
e a manutenção foram desenvolvidos e testados
especificamente para os pisos laminados
da Quick-Step.
Fragrância agradável que transmite frescor.

2 O uso dos produtos corretos na limpeza e na
manutenção também preserva a garantia de seu piso.
Sem acúmulo de camadas: poeira e resíduos
não higiênicos são removidos, mantendo as
características do piso.

3 O valor baixo do pH garante que a superfície
do piso não seja afetada.
Fácil e eficiente.
Disponível em seu distribuidor.

O piso laminado da Quick-Step conta com uma superfície selada, o que impede o acúmulo
de bactérias no piso. Isso faz com que ele seja bastante higiênico e muito fácil de limpar!

Nossa linha
Quick-Step

Quick-Step

• Suporte com cabo ajustável.
• Pano de microfibra, lavável
em máquina até 60°C.
• Produto de limpeza
Quick-Step (1.000 ml).

1.000 ml

KIT DE LIMPEZA

PRODUTO DE LIMPEZA

Após a instalação: a primeira limpeza profunda
depois da colocação do piso
Após a instalação, o piso pode estar precisando de uma limpeza mais profunda. Seu piso Quick-Step já está pronto para o uso quando você o adquire. Utilize apenas
o produto de limpeza da Quick-Step, não utilize outros produtos mesmo que na embalagem diga que eles são adequados para os pisos laminados.

Siga as seguintes instruções:
1. Retire toda a sujeira grossa com uma vassoura macia e uma pá coletora.
2. Limpe os chanfros com um aspirador de pó apropriado.
3. Limpe a superfície do piso com um pano seco de microfibra, como descrito
em “Limpeza a seco”.
4. Remova a sujeira mais difícil como indicado no guia de remoção de sujeira.
5. Limpe com um pano de microfibra ligeiramente úmido, como descrito em
“Limpeza ligeiramente úmida”.

Limpeza profunda e completa, semana após semana
PARA AS LINHAS DE LAMINADOS PADRÃO

Limpeza semanal: a seco

Limpeza mensal: ligeiramente úmida

PANO DE MICROFIBRA QUICK-STEP

PRODUTO DE LIMPEZA QUICK-STEP

Geralmente não se utiliza um aspirador de pó tradicional na limpeza de pisos

Nós indicamos que você limpe seu piso de uma a duas vezes por mês.

laminados. A exceção à regra são os pisos com chanfros. Nós recomendamos

Use água com moderação. A limpeza muito frequente ou o uso intenso de água

usar o pano de microfibra da Quick-Step na limpeza regular. Esse pano é

é desnecessário e pode até mesmo danificar permanentemente seu piso.

indicado para o uso a seco ou ligeiramente úmido. Suas fibras especiais têm uma

É extremamente importante, sob quaisquer circunstâncias, não deixar qualquer

alta capacidade de absorção de sujeira. Elas absorvem facilmente a sujeira.

excesso de líquido por muito tempo sobre a superfície do piso. Você pode usar
o mesmo pano de microfibra para secá-lo. Use o Produto de Limpeza Quick-Step
1.000 ml (concentrado) como produto
de limpeza, ele tem uma fragrância
.
agradável que se espalhará por sua casa.

Não utilize panos de limpeza umedecidos descartáveis. Eles geralmente
contêm produtos oleosos que atraem a poeira e podem deixar manchas no piso.

Limpeza úmida
PARA OS PISOS LAMINADOS QUICK-STEP,
COM A TECNOLOGIA HYDROSEAL
Essa tecnologia possibilita que a limpeza seja feita com um pano molhado
(incluindo o uso do Produto de Limpeza Quick-Step). É ideal para o uso
em banheiros, cozinhas, áreas de serviço, halls de entrada, entre outros.
Em geral, pode-se realizar a limpeza a vapor somente nos pisos da Linha
Impressive Quick-Step HydroSeal. Deve-se usar o equipamento na baixa
potência, com um pano ou esfregão apropriado para uma distribuição
uniforme do vapor e do calor. Verifique as instruções do fabricante da
limpadora a vapor, para obter as informações detalhadas.

Uma seleção de produtos da linha da Quick-Step é produzida com
a tecnologia HydroSeal: uma camada de revestimento hidrorrepelente
que protege as arestas longitudinais e transversais da face superior
das réguas. Isso protege o piso da água.

Instruções de uso:
• Misture 2 tampas (do próprio recipiente) do produto em um balde de água (5 litros).
• Mergulhe o pano de microfibra nessa solução, torcendo bem em seguida.
• Ao passar o pano de microfibra Quick-Step, puxe sempre em direção ao seu corpo, esfregando-o com movimentos em zigue-zague por todo o piso.
• Limpe o piso todo sem afastar o pano de microfibra da superfície. Limpe na direção do comprimento das réguas.
• Espalhe e distribua a umidade igualmente por todo o piso.
• Jamais derrame a solução do balde diretamente sobre o piso.
• Sempre seque o piso com um pano de microfibra até que a umidade não seja mais perceptível.
• Trabalhe gradualmente ao longo de áreas distintas que não ultrapassem os 15-20 m².

Sujeira difícil: guia de limpeza
Manchas, riscos, óleo, etc., não são problemas para seu piso laminado Quick-Step.
A tabela abaixo indica quais produtos utilizar em cada caso específico. Em caso de dúvidas, procure a orientação com seu distribuidor local ou com o fabricante.

Tipo de sujeira

As manchas podem ser removidas com

Manchas localizadas (ex.: café e chá)

Aplique o Produto de Limpeza Quick-Step sobre a mancha.
Deixe agir por alguns minutos para a mancha absorver o produto.
Use um pano limpo umedecido com água morna, para remover a mancha. Repita o processo, se necessário.

Chocolate, óleo ou gordura, suco de frutas,
bebidas, vinho

Utilize o Produto de Limpeza Quick-Step diluído em água morna.

Marcas de borracha (solas de sapato, etc.)

Limpe com um pano seco e use o Produto de Limpeza Quick-Step, se necessário.

Urina, sangue, etc.

Remova com um pano seco o mais rápido possível. Se a mancha já estiver seca: esfregue com um pano
ligeiramente umedecido com o Produto de Limpeza Quick-Step, se necessário.

Esmalte de unhas, graxa de sapatos, batom,
piche, etc.

Remova o mais rápido possível com um pano seco ou levemente umedecido com o Produto de Limpeza
.
Quick-Step. Se necessário, utilize: álcool etílico, acetona ou solvente doméstico, benzina. Antes de usar,
teste o produto em uma área pequena e escondida.

Riscos e arranhões

Veja a seção “Dicas & Truques”.

Piso com aspecto opaco

Produto de Limpeza Quick-Step.

Cera de velas e goma de mascar

Deixe endurecer, depois raspe com cuidado utilizando uma espátula macia de plástico.

Dicas & Truques
1 Areia, pedriscos, móveis... tudo
isso pode riscar seu piso. É importante
tomar medidas de precaução, tais
como levantar em vez de arrastar
os móveis para movê-los ou colocar
protetores de feltro sob os pés de
cadeiras e móveis.

2 Criar um local para a limpeza
dos pés nos pontos de acesso,
a partir de áreas externas. Utilizar
um capacho de tamanho adequado
e limpá-lo regularmente.

3 Usar cadeiras de escritório
com as rodas macias.

4 Seguir sempre as instruções
de uso dos produtos de limpeza.
Lembre-se de sempre utilizar
os produtos recomendados pela
Quick-Step: isso garante perfeita
compatibilidade com os pisos
laminados Quick-Step.

O uso de acessórios que não sejam os originais da Quick-Step pode causar danos ao seu piso Quick-Step. Nesse caso, a garantia oferecida pela Quick-Step perderá a validade. Portanto, é aconselhável utilizar somente os
acessórios Quick-Step, uma vez que eles foram especialmente projetados e testados para o uso com os pisos Quick-Step.
QUICK-STEP É UM PRODUTO DE QUALIDADE PRODUZIDO PELA UNILIN. O SISTEMA DE ENCAIXE UNICLIC ® É UMA INVENÇÃO DA UNILIN. PATENTE 0843 763 B1.
Quick-Step é um produto de qualidade produzido por BVBA – division Flooring, Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke, Bélgica, Europa e Unilin Arauco Pisos Ltda, Piên – Paraná – Brasil. FOTO DA CAPA: imagem meramente
ilustrativa. As imagens dos produtos aqui mostradas podem ser diferentes dos produtos reais. A disponibilidade dos produtos ou os próprios produtos podem ser modificados a qualquer tempo, sem aviso prévio. Conteúdo
registrado © 2017 por BVBA – division Flooring. Todos os direitos reservados. O conteúdo deste material não poderá ser reproduzido no todo ou em parte, sem prévia autorização por escrito do editor. | Referência de impressão
016 1258 01 – Z7 – PT – Português.

