Cuidados & Manutenção
dos pavimentos Wicanders e Amorim
Os pavimentos Wicanders® e Amorim são de fácil manutenção. Só precisa de um detergente suave e de um aspirador. Para a manutenção diária/semanal, também pode utilizar o cabo de uma vassoura com um pano na extremidade. O pano removível contém
uma substância com propriedades antiestáticas, que limpa toda a poeira e evita que a mesma assente no pavimento.
Para cuidados e manutenção, a Wicanders® e Amorim recomendam uma gama de produtos com agradáveis resultados.:
PRODUTO

Spray Cleaner

FUNÇÃO

SUPERFÍCIE

Detergente Suave

WICANDERS

(pulverizado)

Cork Go, Essence, Resist+, Pure
Stone Go, Essence, Resist+,

Soft Cleaner

Detergente Suave

Hydrocork
Wood Go, Essence, Resist,

Power Polish**

Power Strip*

DILUIÇÃO

TEMPO
DE SECA GEM

Nenhum

15 min.

50-100 ml em 10
litros de água

Proteção

Resist+, Hydrocork

Nenhum

Remover Power

AMORIM

Com água 1:10

Polish limpeza aprofundada

Cork WISE, Wood HRT WISE

a 1:20

15 min.

COBERTURA

CÓDIGO

100-200 ml /
100 m2
50-100 ml em 10 L
de água / 100 m2

20-30 min.

3 litros/100 m2

5 min.

1 litro /100m2

e Wood SRT WISE
*Usar apenas se o pavimento estiver muito sujo e sempre diluído.
Os produtos lixado e PU pré-acabado também podem ser limpos com os produtos acima mencionados após aplicação de verniz W-2000.
Para uma utilização correta, siga muito cuidadosamente as instruções de aplicação dos produtos que encontra nos rótulos da embalagem, bem como a informação
nas fichas técnicas. Se preferir utilizar outros produtos de manutenção que não sejam Wicanders, utilize apenas aqueles recomendados pela Wicanders e Amorim (ver
tabela Selecionador de Produtos Auxiliares).

LIMPEZA REGULAR: WICANDERS SPRAY CLEANER
O Spray Cleaner deve ser utilizado na limpeza regular de todos os pavimentos Wicanders e
Amorim. Antes de limpar o pavimento, aspire-o ou varra-o para remover toda a poeira solta.
Isso evita que a poeira penetre na textura de relevo e nos encaixes do pavimento.
Spray Cleaner – Utilização e Cobertura
Âmbito de aplicação Para a limpeza de pavimentos Wicanders e Amorim em aplicações
domésticas/comerciais.
Vantagens Pulverizado - não tóxico - pronto a usar.
Tamanhos 1 L
Aplicação Abra a pistola de pulverização rodando o pulverizador e humedeça a área a limpar
em algumas secções. Limpe o pavimento com um pano, fazendo círculos. Substitua os panos
sujos ou lave-os com água corrente.

LIMPEZA REGULAR: WICANDERS SOFT CLEANER
O Soft Cleaner deve ser utilizado na limpeza regular de todos os pavimentos Wicanders e
Amorim. Antes de limpar o pavimento com uma esfregona bem torcida, aspire-o ou varra-o
para remover toda a poeira solta. Isso evita que a poeira penetre na textura de relevo e nos
encaixes do pavimento.
Soft Cleaner – Utilização e Cobertura
Descrição do produto O Wicanders Soft Cleaner é um detergente suave concentrado que
foi desenvolvido para limpezas regulares.
Âmbito de aplicação Para a limpeza de pavimentos Wicanders e Amorim em aplicações
domésticas/comerciais.
Vantagens - pH-neutro - concentrado - desempenho de limpeza muito eficaz.
Tamanhos 1 L
Aplicação Adicione 50-100 ml de Soft Cleaner a um balde de água (10 litros).
Limpe o pavimento com uma esfregona bem torcida (previamente embebida na solução).
Deixe o pavimento secar completamente. Após a secagem, não limpe com água.
Os pavimentos Wicanders e Amorim devem ser apenas limpos com um pano ou esfregona
húmidos.

MANUTENÇÃO PERIÓDICA: POWER POLISH
O Power Polish deve ser utilizado na manutenção periódica de todos os pavimentos Wicanders e Amorim.
Descrição do produto O Wicanders Power Polish é um produto de manutenção a longo prazo para os
cuidados dos pavimentos Wicanders.
Âmbito de aplicação Pavimentos Wicanders e Amorim com HPS, WRT, WPS e PU Acabado.
Vantagens camada protetora - fácil de aplicar.
Tamanhos 1 L
Aplicação Com esfregona de pelo curto/aplicador de cera (por ex., LOBATOOL).
Cobertura 3L cobrem aproximadamente 100 m2, dependendo da taxa de aplicação.
Instruções do Power Polish
A técnica de aplicação do Power Polish é a seguinte:
Certifique-se de que o pavimento está limpo e seco (limpe-o com o Wicanders® Soft Cleaner).
Recomenda-se uma limpeza rápida para a Solução Flutuante Corkcomfort WRT & HPS. Aplique uma
camada uniforme de Power Polish usando um aplicador com mopa suave. 3L cobrem aproximadamente
100 m2. Deixe o pavimento secar completamente (cerca de 30 minutos). Não deve polir depois de usar os
produtos de manutenção. Limpe todas as ferramentas com água imediatamente após a utilização.
A frequência da manutenção depende do tráfego e do aspeto visual do pavimento.

DECAPAGEM & LIMPEZA: WICANDERS POWER STRIP
O Power Strip é um produto de limpeza usado na remoção de Power Polish, camadas de cera gastas,
produtos de limpeza, sujidade difícil de remover, acrilatos e outros polímeros.
Descrição do produto O Wicanders Power Strip é um decapante com pH-neutro.
Âmbito de aplicação Decapante com baixa formação de espuma para pavimentos muito sujos e para
remover produtos de tratamento do pavimento antigos. Adequado a todos os pavimentos Wicanders e
Amorim.
Vantagens pH-neutro e, por isso, adequado a pavimentos sensíveis - baixa formação de espuma.
Tamanhos 1 L
Aplicação FPara decapar, aplique o Wicanders® Power Strip diluído de 1:10 a 1:20, conforme o grau de
sujidade. Limpe o pavimento por secções, usando um esfregão verde, e remova a sujidade dissolvida com
água limpa antes que ela seque novamente.
Cobertura Aproximadamente 100 m2, com base numa taxa de diluição de 1:20.
Instruções do Power Strip
Remoção de produtos de manutenção / limpeza aprofundada
A acumulação de diversas camadas de produtos de manutenção ou uma manutenção incorreta podem
prejudicar o aspeto do pavimento. Quando isso ocorre, é necessário remover todas as camadas dos
produtos de manutenção aplicados. Para esse fim, use o Power Strip para uma limpeza aprofundada e
proceda da seguinte forma:
Dilua o Power Strip em água (1:20). Coloque a solução no pulverizador/recipiente da máquina de
polimento.
Proceda ao polimento do pavimento usando um esfregão azul/castanho (Scotch-Brite - 3M). Isso irá
remover os produtos de manutenção e a sujidade.
Trate do pavimento por secções e absorva a sujidade dissolvida antes que ela seque novamente. Não deixe
que a solução de Power Strip permaneça no pavimento por mais de 5 min.
Após esta operação, é necessário limpar o pavimento com uma esfregona humedecida em água limpa.
Deixe secar. Agora, o pavimento deve ter um aspeto baço.
Aplique uma nova camada do produto de manutenção Wicanders Power Polish. Isso restaurará a beleza
original do pavimento.

