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COMO CONSERVAR SEU PISO DE MADEIRA
SE VOCÊ OPTOU POR: SYNTEKO.
1) Espere 48 horas para caminhar no piso e 72 horas para iniciar a mudança.
2) Cuidado com as obras posteriores que envolvam o uso de cimento; ferramentas;
escadas; tintas; etc. Cubra o piso com plástico e papelão (corrugado para cima).
Não use jornal, pois o mesmo desbota e pode manchar o piso. Aguardar 72 horas.
3) Instale tapetes nas portas de entrada para não transportar sujeira que poderá
riscar o piso.
4) Instale o mais breve possível cortinas, panos ou insulfilm em suas janelas, a
incidência constante de luminosidade ou sol fazem com que a resina trinque com
mais rapidez.
5) Cuidado com água em abundância, ou qualquer outro líquido. A não secagem
do mesmo poderá prejudicar a resina tornando-a esbranquiçada.
6) Não arraste móveis na mudança. Se possível colocar feltros nos pés dos móveis.
7) Tenha cuidado com produtos a base de ácidos.
8) Use sempre vassoura de pelo natural, nunca de pelo sintético.
9) Ao passar pano pela 1º vez no piso, dissolva em um balde de água um pouco de
detergenteneutro. Coloque aí um pano limpo, torça de leve e passe por todo piso.
Isso feito repasse um pano limpo totalmente seco.
10) Após o 1º mês você já poderá fazer o uso de aspirador de pó para a limpeza.
11) Evite o uso no piso de produtos a base de ceras líquidas ou pastosas.
12) Para retirar a poluição e eventual sujeira mais persistente,usar em um balde
de água uma tampa de ájax ou veja perfumado, e com um pano bem torcido proceder a
limpeza.

QUAISQUER DÚVIDAS ENTRE EM CONTATO COM O DEPARTA MENTO
TÉCNICO PELO TELEFONE OU EMAIL.

