Procedimento de limpeza, restauração e manutenção de pisos.
1. Varrer o piso.
2. Definir a área a ser lavada, forma de escoamento da água, quantidade de
gente e utensílios, (Vassouras, escovas de roupa de nylon manual, botas de
borracha, rodo, aspirador de água, panos, balde espremedor, baldes,
enceradeiras, escovas de nylon e scoth brite e etc.).
3. Lavar, (procedimento manual), com o Sabão Branco Desengraxam-te,
(produto neutro, biodegradável, inodoro), na proporção de uma tampa da
garrafa para 1 litro de água, vassoura e escovas de nylon de roupa, e scoth
brite, (nesta ordem), por mais de 15 minutos, deixando de molho até o
momento em que o sabão comece a secar no piso.
4. Esfregar novamente com a vassoura e escova de nylon, jogando um pouco
mais de água com sabão, por mais 15 minutos.
5. Enxaguar utilizando-se da vassoura, com água em abundância e avaliar o
resultado.
6. Executar o mesmo procedimento das linhas 3,4,5 acima com o Sabão
Desengordurante Amarelo, (na proporção de uma tampa da garrafa para 1
litro de água, (produto neutro, biodegradável, inodoro).
7. Executar o mesmo procedimento das linhas 3, 4, 5 acima com o Removedor
de ceras, na proporção de 1 parte de produto para dez partes de água,
(Evitar contato do removedor com a pele, pois pode descamar a mesma).
8. Executar o mesmo procedimento das linhas 3,4,5 acima com o Sabão
Desengraxam-te Branco.
9. A operação acima deve ser repetida até que a água da lavagem saia limpa,
(É função dos tipos e quantidades de sujeiras, produtos utilizados e
capacidade de esfregar). Observe a cor da água
10. Caso o resultado, após utilização do desengraxam-te, desengordurante e
removedor de cera, não seja ainda satisfatório, contatar o técnico
responsável na fábrica.
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11. Caso o resultado seja satisfatório, após secagem do piso, passar selador
externo com um pano bem seco, (Pouco produto.), até atingir o brilho
desejado.
OBS: Para realizar a manutenção, vide manual de manutenção corretiva e
preventiva

End. Fábrica: Caminho da Fazenda n.º 06, Guaratiba - Rio de Janeiro - CEP: 23045-630 RJ - Brasil
Tel/Fax.: 55 (21) 2410-7172 / 2410-7877 - Cel. Vendas Técnicas: 55 (21) 9-87967172 - Cel. Fábrica: 55 (21) 9-85517172
Site: www.limestone.com.br / e-mail: limestone@limestone.com.br

