DICAS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA
Os pisos laminados FORTHFLOOR® são naturalmente protegidos contra a sujeira. Para sua limpeza
diária aspire o piso ou passe uma vassoura de pelo macio. Remova as manchas leves com um pano úmido,
bem torcido, em água com detergente neutro. Para manchas mais difíceis utilizar um saponáceo cremoso
diluído em um pouco de água, utilizando também neste procedimento o pano sempre bem torcido. Seu
piso já possui um brilho ideal, mas havendo necessidade de aumentá-lo, utilizar na água de limpeza um
pouco de cera líquida à base de água (evite utilizar produtos à base de petróleo).
Não utilize em seu piso FORTHFLOOR® produtos abrasivos, como lixa, palha de aço ou detergentes
não recomendados (alcalinos) sob o risco de danificar a superfície decorativa.
Desta forma nada impedirá a conservação do seu piso durante muitos anos.

IMPORTANTE:
1. Nunca derrame água sobre seu piso, se isto acontecer, seque-o imediatamente.
2. Aplique feltro sob os móveis leves como mesas e cadeiras, pois ajudam a amenizar o atrito.
3. Utilize sempre rodízios de poliuretano, ou silicone, ao invés de PVC rígido.
4. Coloque capacho nas portas de entrada, pois isto minimiza o acúmulo de detritos nas solas dos
calçados.
5. Não deixe seu piso FORTHFLOOR® exposto diretamente a ação de líquidos como água de chuva,
urina de animais, etc.
6. Em janelas com incidência de luz solar direta utilize cortinas ou persianas.
7. Móveis embutidos ou de grande peso calçam e prendem o piso laminado causando o levantamento
e estufamento das réguas. O piso laminado é flutuante e não deve ser calçado com pesos
excessivos. Consulte procedimentos de como evitar problemas.
8. Sempre que necessitar fazer reparos no piso FORTHFLOOR®, mesmo que a instalação seja fácil e
rápida, devem ser utilizados profissionais qualificados.

Para maiores informações, dúvidas ou esclarecimentos entre em contato com o Departamento Técnico
no telefone (49) 3225.5998 ou através do e-mail departamentotecnico@obradec.com.
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