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Limpeza

“pósinstalação”

Margres

BETUME UTILIZADO

Cimento
betuminoso
misturado com
água

Betume epóxi,
de dois
componentes e
reativo

A limpeza “pós-instalação” ajuda a remover resíduos de betumes,
cimento e calcário das juntas. Esta operação é obrigatória após a
instalação tanto de mosaicos vidrados como não vidrados. Nunca
limpe mosaicos que estejam demasiado quentes (por exemplo,
expostos à luz solar durante os meses quentes de verão), pois a reação
de químicos agressivos pode ser mais intensa. No verão, realize a
operação no período mais fresco do dia.

Superfícies antiderrapantes
Em virtude das suas texturas antiderrapantes, ásperas ou estruturadas
específicas, as superfícies antiderrapantes são mais difíceis de limpar. Por
isso, preste especial atenção aos métodos de limpeza; concretamente, limpe
mais cedo e utilize escovas motorizadas com discos brancos e beiges.
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TIPO DE DETERGENTE

Base ácida

QUANDO LIMPAR

Após 4/5 dias e num
espaço de
10 dias após a aplicação
do betume

Imediatamente

O QUE UTILIZAR

Detergente de
base ácida
(Cf. “Lista de
detergentes de
base ácida”)

INSTRUÇÕES

Siga as instruções fornecidas pelo
fabricante do detergente.
Teste o produto nos mosaicos antes de
utilizar. Isto aplica-se particularmente
a produtos lapidados e polidos. Antes
da limpeza, as superfícies devem ser
humedecidas com água. Após a limpeza,
seque todo o líquido restante (se possível,
com um aspirador a seco) e enxague
cuidadosamente e várias vezes com
água. Absorva a água do enxaguamento
restante com um aspirador de líquidos ou
um pano.

Este tipo de produto deve ser removido
de imediato e de forma escrupulosa, uma
vez que estes betumes endurecem muito
Siga as instruções
depressa, mesmo em poucos minutos.
fornecidas pelo
Siga rigorosamente os métodos de
fabricante do
limpeza recomendados pelo fabricante do
betume
betume e verifique a eficácia dos mesmos,
realizando um teste de limpeza antes de
aplicar o betume em na totalidade do
pavimento/da parede

NOME DO DETERGENTE

FABRICANTE

KERANET (*)

MAPEI

PAVIM (*)

PANARIAGROUP

DETERDEK (*)

FILA

TREK (*)

LITHOFIN

ZEMENTSCHLEIERENTFERNER (*)

MAPEI

HMK R63 (*)

HMK

SOLVACID (*)

GEAL

(*) Siga as instruções indicadas na embalagem. Teste o produto nos mosaicos antes de utilizar. Isto aplica-se
particularmente a produtos lapidados e polidos.
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Se a limpeza pós-instalação não tiver sido
realizada corretamente
BETUME UTILIZADO

O QUE SE VÊ

O QUE PODE SER FEITO

Cimento betuminoso
misturado com água

Resíduos, películas brilhantes.

Repita a lavagem após a
instalação, conforme descrito
no capítulo ”1 – Limpeza pósinstalação”; se necessário, utilize
os mesmos detergentes, mas em
concentrações mais elevadas.

Betume epóxi,
de dois componentes
e reativo

Névoa de betume em torno das juntas.

Uma vez endurecido, o betume é
muito difícil ou mesmo impossível
de remover. Contacte o fabricante
do betume.

MOSAICO A LIMPAR

O QUE UTILIZAR

INSTRUÇÕES

LINEA
MARGRES
GRÉS
PORCELÂNICO
DECORAÇÕES

Detergente neutro sem ceras (cf. “Lista
de detergentes”). NÃO utilize álcool,
ácidos, solventes, detergentes abrasivos,
palha de aço ou esfregões.

Diluído em bastante água quente.
Enxague cuidadosamente após a lavagem.
Para todas as operações (lavagem,
enxaguamento e secagem), utilize panos
de microfibras de boa qualidade.

TIPO DE DETERGENTE

NOME DO DETERGENTE

FABRICANTE

FILA CLEANER (*)

FILA

PFLEGEREINIGER (*)

LITHOFIN

BEL GRES (*)
CPMAIN PLUS (*)
não utilize para a limpeza de decorações

GEAL
CPSYSTEMS

(*) Siga as instruções indicadas na embalagem. Teste o produto antes de utilizá-lo efetivamente. Isto aplica-se
particularmente a produtos lapidados e polidos.

Se a limpeza diária tiver sido realizada
com detergentes inadequados.
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Limpeza

Cuidado diário

Utilize água morna e um pano de microfibras de boa qualidade como. Ocasionalmente, por
exemplo, a cada 10-20 dias, consoante o estado do pavimento, utilize detergentes neutros,
sem ceras e que não depositem películas brilhantes, diluídos em água quente. Uma vez
terminado o processo de limpeza, enxague sempre com água, utilizando um segundo pano
de microfibras de boa qualidade.
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MOSAICO A LIMPAR

O QUE SE VÊ

O QUE PODE SER FEITO

Névoa opaca visível. O pavimento está mais
Utilize um detergente
brilhante do que as peças suplentes que não foram como Tile Cleaner,
instaladas.
fabricado pela
Faberchimica, ou
CPDecon, fabricado
pela CPSystems. Utilize
o produto sem diluir e
deixe-o atuar entre 5 e
Névoa opaca visível quando entra em contacto
10 minutos.
LINEA
com vários tipos de líquido.
Em seguida, esfregue
com uma esponja
GRÉS PORCELÂNICO
branca, enxague
MARGRES
cuidadosamente com
DECORAÇÕES
água, absorva o líquido
do enxaguamento
com um aspirador de
Pegadas.
líquidos ou um pano
e, por fim, seque com
um pano de microfibras
de boa qualidade,
como MAGICCLEAN da
CPSystems.
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Limpeza

grande capacidade
MOSAICO A LIMPAR

TIPO DE MANCHA/SUJIDADE

O QUE UTILIZAR

INSTRUÇÕES

NOME DO DETERGENTE

FABRICANTE

Café, Coca Cola®, sumos de fruta

Detergente de base alcalina

Siga as instruções fornecidas pelo fabricante do
detergente.

TIRA-NÓDOAS DE COR
PS87

Faberchimica
Fila
Fila
Geal
Lithofin
HMK
Johnsondiversey
CPSystems
Faberchimica

Gordura, poeira do tráfego de
pessoas, limpeza rigorosa

Detergente de base alcalina

Siga as instruções fornecidas pelo fabricante do
detergente.

PS87
DETERFLASH
INTENSIVREINIGER
HMK R55
TASKI R20-STRIP
CPMAIN, CPDECON

Vinho

Detergente oxidante

Siga as instruções fornecidas pelo fabricante do
detergente.

OXIDANTE

Resíduos de calcário

Detergentes de base ácida

Ferrugem

Detergentes de base ácida

LINEA
GRÉS PORCELÂNICO MARGRES

Marcas de pneus, marcas de lápis ou
Pasta abrasiva
marcas metálicas

DECORAÇÕES

6

Qualquer uma

Procter & Gamble

(vários fabricantes)

Faberchimica
Guaber
Zep Italia

Os solventes devem ser aplicados diretamente sobre a
mancha, sem serem diluídos. Deixe atuar durante cerca
de 15/30 segundos.
Repita se necessário. Relativamente ao “Tira-nódoas de
cor”, siga as instruções do fabricante.

DILUENTE NITRO
1,2-DICLOROETILENO
TEREBINTINA/“WHITE SPIRIT”
TIRA-NÓDOAS DE COR

(vários fabricantes)
(vários fabricantes)
(vários fabricantes)

Detergente para betume

Siga as instruções fornecidas pelo fabricante do
detergente.

FUGANET
FUGENREINIGER

Fila
Lithofin

Detergentes neutros sem ceras

Utilize água e um detergente neutro sem ceras.
NÃO utilize álcool, ácidos, solventes, detergentes
abrasivos, palha de aço ou esponjas abrasivas.

PRODUTOS DE LIMPAR O CHÃO
FILA CLEANER
PFLEGEREINIGER
BEL GRES
CPMAIN PLUS

Faberchimica
Fila
Lithofin
Geal
CPSystems

Caneta de tinta permanente, caneta
Detergente à base de solventes
de feltro

Sujidade de betume

Siga as instruções fornecidas pelo fabricante do detergente.
Teste o produto antes de utilizar.
VIAKAL
Isto aplica-se particularmente a produtos lapidados e
polidos.
Dilua o produto e aplique diretamente sobre a mancha.
Deixe atuar durante 10/20 minutos e, em seguida,
enxague cuidadosamente.
ÁCIDO MURIÁTICO DILUÍDO
Repita se necessário.
Teste o produto antes de utilizá-lo efetivamente.
Isto aplica-se particularmente a produtos lapidados e
polidos.
CREME DE POLIR
Siga as instruções fornecidas pelo fabricante do
VIM CLOREX
detergente.
DETERGUM (*)
Teste o produto antes de utilizar.
Isto aplica-se particularmente a produtos lapidados e
(*) NÃO utilizar em
polidos.
produtos lapidados ou polidos.

Faberchimica
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Tratamento

Agentes protetores

antiderrapante

para betumes

As propriedades antiderrapantes
d o s p av i m e n to s i n s t a l a d o s
(vidrados ou não vidrados)
podem ser melhoradas através
do uso de produtos específicos.
Siga as instruções indicadas na
embalagem.
Quando mais tempo deixar o
produto atuar no mosaico, mais
isso aumenta as propriedades
a n t i d e r r a p a n t e s . C o n t u d o,
esta prática pode branquear
ligeiramente os mosaicos e tornar
a limpeza um pouco mais difícil.

Utilizam-se para reduzir a porosidade e, assim, tornar o
betume à base de cimento mais resistente a manchas.
O uso destes agentes protetores pode tornar a limpeza
mais fácil. Siga as instruções indicadas na embalagem.
Teste o produto nos mosaicos antes de utilizar. Isto
aplica-se particularmente a produtos lapidados e
polidos.

NOME DO PRODUTO

FABRICANTE

INSTRUÇÕES

MANUTENÇÃO

CPGRIP

CPSystems

Siga as instruções do
fabricante

CPMAIN, CPSystems
Siga as instruções do fabricante

BETUME UTILIZADO

NOME DO PRODUTO

FABRICANTE

INSTRUÇÕES

Cimento betuminoso
misturado com água

FUGAPROOF
KF FUGENSCHUTZ

Fila
Lithofin

Siga as instruções do fabricante

Conselho
Antes de aplicar o produto, realize um teste preventivo num mosaico que não
esteja colocado, a fim de determinar o tempo de contacto mais adequado.
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