A manutenção é importante
Como manter o pavimento laminado com um aspeto perfeito

Porque deve usar
produtos de manutenção
da Quick-Step?
1.
Limpar o pavimento com produtos de manutenção da Quick-Step é fácil e eficiente.

2.
Proteja o original e elegante caráter do seu pavimento. Com os produtos de manutenção da
Quick-Step, irá evitar a acumulação de substâncias: os resíduos não higiénicos e de sujidade são
removidos de uma só vez.

3.
Ao usar os produtos de manutenção da Quick-Step, salvaguarda a garantia do seu pavimento!

4.
Os produtos são desenvolvidos e testados especificamente para pavimentos laminados da
Quick-Step. Como tal, pode ter a certeza de que estará a dar o tratamento de manutenção adequado
ao seu pavimento.

i

O pavimento laminado da Quick-Step tem uma superfície selada, o que significa que as bactérias não se
podem acumular no pavimento. Isso faz com que seja muito higiénico e fácil de limpar.
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A GAMA DE PRODUTOS DE MANUTENÇÃO DA QUICK-STEP

Produto de limpeza de 1 L ou 2,5 L
QSCLEANING1000
QSCLEANING2500

Kit de limpeza
QSSPRAYKIT

Este produto de limpeza foi especificamente desenvolvido
para os pavimentos Quick-Step. Limpa rigorosamente as
superfícies e protege o aspeto original dos pavimento
maximizando a experiência de ter um “pavimento novo”.

O kit de limpeza consiste num suporte de mopa com tanque
de água reabastecível e um manípulo prático para
humedecer facilmente a mopa e limpar o pavimento.
Também inclui: uma mopa em microfibra lavável e 1 L de
produto de limpeza Quick-Step. Agora, pode limpar o seu
pavimento de forma rápida e sustentável!

Mopa de limpeza
QSSPRAYMOP

Kit de reparação
QSREPAIR

Uma mopa em microfibras robusta, lavável na máquina até
60 °C. Esta mopa é compatível com o kit de limpeza
Quick-Step.

Repare facilmente danos ligeiros e devolva ao pavimento
a sua cor original com este kit. Para obter instruções
detalhadas passo a passo, visite quickstep.com.

Os produtos de limpeza da Quick-Step estão disponíveis no seu revendedor local ou online em quickstep.com.
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Aquele momento
mágico
A primeira limpeza
após a instalação
Quando compra um pavimento da Quick-Step, tem a certeza de que tudo foi
tratado. Não é preciso qualquer tipo de acabamento ou proteção adicionais! No
entanto, depois de terminar a instalação, será melhor limpar toda a sujidade para
poder desfrutar do seu novo pavimento em toda a sua glória.

A primeira limpeza a fundo
após colocar o pavimento:
1.
Remova a sujeira maior com uma vassoura macia e uma pá.
2.
Aspire o pavimento a fundo ou limpe-o com um pano de microfibras
seco da Quick-Step. Certifique-se de que o aspirador está equipado
com rodas macias e uma escova especial para parquet.
3.
Livre-se da sujidade mais persistente com o guia de remoção de
sujidade (pág. 7).
4.
Limpe o pavimento com uma mopa de limpeza da Quick-Step
ligeiramente húmida, conforme é descrito na página seguinte.
5.
Desfrute do seu novo pavimento acabado de limpar.
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A rotina de beleza dos
pavimentos laminados
da Quick-Step
Instruções de limpeza para pavimentos laminados

5 YEAR
WET WARRANTY

10 YEAR
WET WARRANTY

Os pavimentos laminados da Quick-Step com tecnologia HydroSeal e garantia de resistência à
água de 5 anos (Eligna, Classic, Creo e Impressive Patterns) tem um revestimento repelente de
água que impede que a água entre nas ranhuras do pavimento. Ou seja, pode limpá-los com
água sem ter de se preocupar! Mas certifique-se de que no máximo, passadas 12 horas, toda a
água foi removida.
Os pavimentos laminados da Quick-Step com tecnologia HydroSeal e garantia de resistência à água
de 10 anos (Majestic, Capture, Impressive (Ultra) e Muse) têm 4 biséis genuínos e são os nossos
pavimentos mais resistentes à água, pois tem o bisel prensado com tecnologia HydroSeal nas quatro
faces da régua. Desta forma, terá a melhor proteção possível contra a água. No entanto, certifique-se
que, passadas 24 horas no máximo, toda a água foi removida.

Limpeza semanal: a seco
Para uma manutenção regular, recomendamos usar um aspirador ou mopa seca da Quick-Step uma
vez por semana. As fibras especiais desta mopa tem uma capacidade elevada de absorver a sujidade.

Limpeza mensal: ligeiramente húmida
Mensalmente, aconselhamos que faça uma ou duas limpezas mais a fundo com uma mopa de microfibras
humida, dependendo da frequência com que o pavimento é usado e quão sujo fica.
Tenha cuidado para não usar demasiada água: não é necessário fazê-lo e poderá danificar o pavimento.

1.
Aspire ou limpe a fundo o seu pavimento para se certificar de que retira todo o pó.
Certifique-se de que o aspirador está equipado com rodas macias e uma escova especial para parquet.
2.
Encha o tanque do kit de limpeza Quick-Step com água e uma pequena quantidade (+/- 3 ml) de produto de
limpeza Quick-Step. Encha um balde com água limpa para enxaguar a sua mopa.
3.
Puxe o manípulo para humedecer o pavimento e comece a limpá-lo. Enxague a mopa no balde com água
limpa e esprema-a bem. Depois, limpe novamente o pavimento até que fique totalmente seco.

Limpeza mensal: para pavimentos laminados resistentes à água da Quick-Step
1.
Aspire ou limpe o pavimento a fundo para remover todo o pó. Certifique-se de que o aspirador está
equipado com rodas macias e uma escova especial para parquet.
2.
Encha o tanque do kit de limpeza Quick-Step com água e uma pequena quantidade (+/- 3 ml) de
produto de limpeza Quick-Step. Encha um balde com água limpa para enxaguar a sua mopa.
3.
Comece a lavar. Enxague a mopa no balde com água limpa e volte a lavar. Deixe o pavimento secar ao ar.

Limpeza a vapor aprovada!
Pode limpar os pavimentos laminados da Quick-Step que tenham garantia de resistência à água de 10 anos
com uma máquina de limpeza a vapor desde que use um pano apropriado que tape as aberturas de saída da
máquina de limpeza a vapor para evitar contacto direto com o pavimento. O pano garante que o calor e o
vapor são distribuídos de modo uniforme, evitando condensação no pavimento. Certifique-se de que usa
sempre a máquina numa potência baixa. Limpe na direção do comprimento das réguas e não deixe o
dispositivo demasiado tempo no mesmo local. Consulte as instruções do fabricante da máquina de limpeza a
vapor para obter informações mais detalhadas. Não recomendamos a utilização de máquinas de limpeza a
vapor noutros pavimentos laminados da Quick-Step.
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Nenhuma mancha
é impossível
de remover
Guia de remoção de
sujidade da Quick-Step
Pegadas lamacentas, líquidos derramados ou um corte feio, por vezes,
acidentes acontecem e as marcas no seu pavimento laminado ficam lá para o
provar. Mas não entre em pânico: geralmente, têm solução! No entanto,
diferentes tipos de manchas irão exigir diferentes abordagens. Por essa razão,
criámos este guia prático para si.

TIPO DE SUJIDADE

COMO REMOVER MANCHAS?

Manchas localizadas

Aplicar o produto de limpeza Quick-Step na mancha. Deixar atuar durante alguns minutos sobre a
mancha. Use um pano* limpo, humedecido com água morna para remover a mancha. Repita o
processo, caso seja necessário.

Chocolate, gordura, sumo de fruta,
bebidas, vinho

Remova as manchas tão rápido quanto possível com um pano húmido*. Use o produto de limpeza
Quick-Step diluído em água morna.

Marcas de borracha

Limpe com um pano seco* e, de seguida, use o produto de limpeza Quick-Step se for necessário.

Fluidos corporais (sangue, urina…)

Remova com um pano* húmido tão rápido quanto possível. Se a mancha tiver secado: esfregue
vigorosamente com um pano seco* ou com um pano ligeiramente humedecido com o produto
de limpeza Quick-Step.

Verniz, graxa, batom, alcatrão, etc.

Remova tão rápido quanto possível com um pano seco* ou com um pano ligeiramente
humedecido com o produto de limpeza Quick-Step. Caso seja necessário: use álcool
desnaturado, acetona ou solventes domésticos. Teste primeiro numa pequena área.

Cera de vela e pastilha elástica

Deixe endurecer e raspe suavemente.

Pavimento baço

Use o produto de limpeza Quick-Step conforme está descrito na página 3.

Resíduos gordurosos

Para remover a película gordurosa, limpe áreas mais pequenas de cada vez(10-15 m2) e molhe a
superfície com uma mopa húmida. Encha um pulverizador com produto de limpeza Quick-Step
concentrado e pulverize 4-5 vezes por metro quadrado na área humedecida. Espere 1 minuto e
limpe o pavimento com um pano* húmido. Depois, seque o pavimento com uma mopa seca.
Caso seja necessário, repita estes passos até que a sujidade ou película de gordura seja removida.
Limpe sempre até que o pavimento fique seco.

Cortes ou riscos profundos

Use o kit de reparação Quick-Step. Este kit inclui uma faca de fusão, tiras de lixa e 7 blocos de cera,
garantindo uma reparação do pavimento de forma impercetível. Consulte o nosso website
quickstep.com para ver a matriz de combinação de cores e as instruções do kit de reparação.

* Aconselhamos que use um pano de algodão branco.
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Dicas & Truques
1.
Areia, pedras, móveis… existem muitas formas de
riscar o seu pavimento. Certifique-se de que toma
medidas para evitar que isto aconteça: levante a
mobília em vez de a arrastar, coloque pés de feltro na
mobília, use cadeiras de escritório com rodas macias e um
tapete de secretária adequado, certifique-se de que o
aspirador está equipado com rodas macias e uma escova
especial para parquet.

2.
Coloque um tapete de entrada nas divisões que têm
acesso a partir do exterior para minimizar a necessidade
de limpeza e proteger o pavimento. Certifique-se de que
o tapete é suficientemente grande e limpo regularmente.
O tapete Quick-Step é uma ótima escolha, visto ter
diferentes zonas para atuar sobre diferentes tipos de
sujidade.

3.
Aconselhamos que escolha produtos recomendados
pela Quick-Step: estes são concebidos para terem a
máxima compatibilidade com os pavimentos laminados
da Quick-Step.

5.
Siga sempre as instruções incluídas nos produtos de
manutenção. Usar demasiado produto de limpeza pode
resultar na criação de resíduos gordurosos no pavimento.

6.
Não use toalhetes descartáveis. Estes toalhetes contém
muitas vezes produtos oleosos que atraem pó e podem
manchar o pavimento.

7.
Passe a mopa na direção longitudinal das réguas ou
ladrilhos para evitar manchas ao secar.

4.
Nunca use detergentes à base de sabão natural. Estes
detergentes deixam uma película pegajosa na superfície
que irá atrair pó e sujidade que serão difíceis de remover.
O mesmo se aplica a produtos de limpeza que contenham
partículas abrasivas, viste que estas podem “degradar” a
superfície do pavimento.

A utilização de acessórios que não sejam da Quick-Step pode causar danos nos pavimentos da Quick-Step. Nesses casos, a garantia providenciada pela Quick-Step será anulada. Como tal, aconselhamos que use apenas acessórios da Quick-Step, visto que estes
foram especificamente concebidos e testados para serem usados com os pavimentos Quick-Step. Quick-Step é um produto de qualidade produzido pela UNILIN bv, division flooring, Bélgica.
Foto de capa SIG4757. Reservamos o direito de implementar alterações nas especificações do produto que possam ocorrer. Conteúdos 2015 UNILIN bv, division flooring. Todos os direitos reservados. Os conteúdos deste folheto não podem ser reproduzidos na
totalidade ou parcialmente sem autorização prévia por escrito do editor. Quick-Step é um produto de qualidade produzido pela UNILIN bv, division flooring, Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke, Bélgica, Europa. 022 1280 01

