TREINAMENTO
TÉCNICO

•

Depois de finalizados os procedimentos de assentamento e rejuntamento (respeitando
o prazo de cura), lavar o revestimento Cimentissimo com detergente alcalino. Exceto
Produtos da Linha Parede, esses devem ser lavados com detergente neutro;

•

Utilizar vassouras/escovas de cerdas macias para escovação;

•

Se optar por escovação mecânica, utilize somente disco de cores bege ou branco;

•

Enxaguar bem as placas para remoção total do produto de limpeza aplicado;

•

Linha Drenaggio: após o assentamento, a limpeza do piso deve ser feita apenas com
água. Caso haja acúmulo de sujeira na superfície do material, utilizar lavadora de alta
pressão (WAP) na opção leque;

•

A limpeza deve ser feita imediatamente após secagem do rejunte.

ATENÇÃO: jamais utilizar nos revestimentos Cimentíssimo produtos de limpeza que tenham
base ácida – cloro, água sanitária, detergente multiação (tipo Veja) e limpa pedra. Álcool
para limpeza também não deve ser utilizado.

-

Revestimentos cimentícios devem ser tratados para prevenir que se
deteriorem, que manchem e para facilitar sua manutenção
periódica.

-

Proteção impregnante contra água e contra óleo. Sem alterações
estéticas. Efeito natural – Fosco – Manutenção total das
características atérmicas ou antiderrapante.

-

Despeje o produto em um recipiente apropriado. Com rolo de lã
baixa, aplique o produto diretamente sobre o piso, sempre nos
sentidos vertical e horizontal para preencher por completo a
superfície.

-

Aguardar o revestimento voltar a sua tonalidade original, o que
indicará a secagem do produto.

-Aplique uma segunda demão do produto, novamente nos dois
sentidos.

-Para que a área possa ser molhada, aconselha-se que sejam
aguardadas 48 horas de secagem do tratamento. Para que se possa
transitar sobre o piso, 3 horas costumam ser suficientes.
.
-Lembramos que todo revestimento mais rugoso retém mais sujeira,
desta forma, quando recebem uma película superficial, sua
manutenção é facilitada.
-Revestimentos em áreas internas sofrem com o atrito de sujeira, já os
em áreas externas, principalmente com as intempéries. Todo
tratamento impregnante é mais eficiente contra intempéries e contra
manchamentos do que contra o atrito de sujeira.

-Todo tratamento superficial que promova um filme, será mais eficiente contra a
aderência de sujeiras e recomendado para áreas que sofram maior incidência
de trânsito de pedestres, arrastamento de móveis, etc. Todo tratamento
formador de película promove uma textura mais fácil de limpar do que a
textura original do cimentício.
– Toda área externa costuma ser mais fácil de ser lavada do que uma área
interna. Ou seja, é mais fácil ligar uma mangueira, uma máquina do tipo “WAP”,
etc. ÁREAS INTERNAS NECESSITAM DE PRACITIDADE.
-Os cimentícios, apesar de duros, têm alta porosidade, por esta razão, mesmo
quando forem relativamente lisos, quando tratados com tratamentos
impregnantes de altíssima qualidade, sem filme superficial, sofrerão com
manutenção intensa e frequente EM ÁREAS INTERNAS. A textura do
revestimento sempre permitirá a aderência de sujeira, mesmo estando
plenamente impermeabilizada. É exatamente por isso que indica-se que em
áreas internas seja usado um produto que forme filme superficial (película).

PROTECAO

• IMPORTANTE: é indispensável a utilização de produtos de proteção no
seu revestimento Cimentissimo para facilitar a limpeza e a
manutenção.
• A proteção do seu revestimento deve ser definida de acordo com a
finalidade de uso;
• Os produtos de proteção só devem ser aplicados em superfícies
limpas, totalmente secas e isentas de graxa, poeira, óleo e cera;
• Em dias com umidade relativa do ar acima de 85%, não devem ser
aplicados os produtos de proteção;
• A Linha Drenaggio dispensa qualquer tipo de proteção.

• Quando utilizada máquina de jato d’água (WAP), escolha a opção
LEQUE.
• Aplicar IMPERMEABIALIZANTE periodicamente. O tempo de
reaplicação deve ser determinado conforme as condições de uso e
intensidade de tráfego. A reaplicação varia entre 1 ano e meio para
áreas com maior exposição a intempéries, e 2 anos e meio para
áreas de menor variação de intempéries.
• Lavar apenas com detergente neutro;
ATENÇÃO: jamais utilizar nos revestimentos Cimentissimo produtos de
limpeza que tenham base ácida – cloro, água sanitária, detergente
multiação (tipo Veja) e limpa pedra. Álcool para limpeza também não
deve ser utilizado.

