COMO LIMPAR SEU PISO VINÍLICO COM SEGURANÇA E QUALIDADE

1- Coloque um tapete na entrada da casa e limpe os pés sempre que entrar, isto ira
remover sujeiras, pedaços de materiais e ou substancias químicas vindas do asfalto
que se fixam ao calçado e podem ser abrasivos ao piso, podendo arranhar e ou deixalo amarelo.
Se possível como em países orientais, crie o hábito de tirar o calçado para entrar na
residência, assim você não leva a sujeira da rua para dentro de casa.
DICA: Em locais de muito tráfego como na entrada do estoque para um escritório, na cozinha
por exemplo em frente a pia coloque também um tapete.
2- Caso derrame algo no chão limpe imediatamente independente do que for
derramado, seja um suco de tomate ou um copo d’água. Bebidas adocicadas são mais
difíceis de remover depois de secas. Fazendo a limpeza imediatamente vai manter o
piso com aparência de novo e evitar maiores trabalhos depois.
3- Para todos os dias varra o piso para não deixar a poeira acumular. Com o tempo ela
acaba se impregnando ao piso e com a limpeza diária isto pode ser evitado. Sem
contar que com a limpeza diária pequenos detritos que possam riscar o piso serão
removidos.
4- Além de varrer o piso a limpeza diária deverá ser feita com água e detergente neutro.
Passe apenas um pano úmido macio com a solução sobre o piso e depois seque.
O excesso de água na limpeza pode causar dano e mal cheiro pois a solução pode
entrar por debaixo do piso em caso de pisos clicados.
DICA: Vinagre pode ser usado na limpeza, inclusive na limpeza diária. O ácido do vinagre agirá
sobre a sujeira e alguns manchas removendo-as. Para preparo desta solução coloque 04 litros
de agua morna, uma xícara de chá de vinagre e algumas gotas de detergente neutro e passe
apenas um pano úmido macio com a solução sobre o piso e depois seque. Não se preocupe
com o cheiro pois ele desaparece.
5- Algumas manchas mais persistentes podem ser removidas com uma pasta que você
mesmo pode fazer de bicarbonato de sódio e água. Sempre utilize um pano macio

para a aplicação. Como a pasta de bicarbonato é ligeiramente abrasivo ira auxiliar na
remoção da sujeira mais facilmente.
DICA: Se a mancha não sair com um pano macio, utilize uma escova macia com cerdas de
náilon. Nunca utilize nada abrasivo pois isto ira riscar o piso.
DICA2: Sempre faça testes em pequenas áreas de pouca visibilidade como por exemplo
embaixo de moveis e ou atrás das portas.
6- Após a limpeza diária ou a limpeza mais especifica com outro produto limpe o piso
com um pano com apenas água morna para remover quaisquer resíduos que possam
ter permanecido, pois por exemplo o acumulo de sabão e outras substâncias acaba
danificando o revestimento do piso com o tempo.
7- O que nunca se deve fazer:
A- Não esfregue a mancha com muita força pois poderá tirar o brilho, a cor do piso
deixando o local mais claro.
B- Nunca utilize nada abrasivo na limpeza ou raspe com facas ou objetos afiados pois
isto ira arranhar o piso e os arranhões serão permanentes. Deixe a mancha de
molho por alguns instantes e utilize pano macio para remoção.
C- Não encharcar o piso ou lavar com excesso de água. O piso vinílico é resistente a
agua e não a prova d’água. O excesso de água poderá danificar a cola para piso
colados e se infiltrar através das juntas de pisos clicados instalando-se sobele
danificando o piso e criando mal cheiro. Use apenas panos umedecidos e seque
bem quando terminar.
8- Sempre coloque feltros nos pés de mesas e cadeiras para que o movimento delas não
arranhe o piso.
DICA: Evite cadeiras de rodinhas, pois elas costumas deixar marcas e danos que são
irreversíveis. Utilize rodinhas de silicone apenas, caso a sua cadeira seja de rodinha de
plástico duro substitua a rodinha.
9- O piso vinílico muitas vezes pode ficar com marcas superficiais com aparência de
arranhões o que é normal pelo tipo do material. Este arranhões superficiais podem ser
removidos com óleo ou WD-40. Passe um pano macio com óleo de Jojoba ou WD-40 e
esfregue nas marcas. Se os riscos forem mesmo superficiais irão sair rapidamente.
Arranhões mesmo que não profundos mas causados por manchas não serão
removidos.
Arranhões profundos não serão removidos e a única solução é trocar o piso danificado.

