
Cuidados gerais  
e manutenção

Medidas preventivas
Prevenir é melhor que remediar. Evite os riscos de utilização na camada superior como resultado 
do arrastamento de móveis sem (ou com) deslizadores de móveis. As tampas protetoras do 
Scratch No More, por exemplo, impedem que materiais duros e ásperos como a sujidade provinda 
da rua ou a areia risquem o seu pavimento. Instale um tapete de entrada adequado ou um tapete 
de caminhada limpo com uma base resistente ao plastificante. Isto evita a presença da sujidade 
e humidade provinda da rua que pode danificar e/ou sujar desnecessariamente o pavimento. Terá 
de limpar o pavimento com menos frequência e o respetivo tempo útil será prolongado.

Previna a descoloração
Qualquer revestimento de pavimento pode ser alvo de descoloração pelos raios ultravioleta da 
luz solar, quer seja madeira, PVC ou alcatifa. Para evitar a descoloração do mFLOR Dryback, é 
importante usar uma boa proteção solar.

Evite o contacto com a borracha
O contacto entre PVC e borracha deve ser evitado tanto quanto possível, a menos que o piso seja 
protegido com um revestimento de PU Anticolor do Dr. Schutz. Em caso de contacto prolongado 
entre PVC e borracha, pode ocorrer uma descoloração castanha escura duradoura (por exemplo, 
anel de borracha debaixo de um caixote do lixo, tapetes de limpeza de borracha, individuais de 
mesa, etc.). As tampas de borracha situadas sob os móveis também podem causar riscos devido 
ao atrito. Verifique se os seus móveis e utensílios têm tampas de borracha e dê-lhes a proteção 
apropriada (consultar www.scratchnomore.nl).

Pontos de atenção
 —  Utilize tapetes de caminhada limpos com uma base resistente ao plastificante em todas as 

entradas.
 —  Evite o contacto entre PVC e borracha (a menos que esteja protegido com PU Anticolor do 

Dr. Schutz).
 —  Não arraste objetos pesados pelo pavimento e certifique-se de que todos os seus móveis 

deslizantes estão devidamente protegidos.
 —  Se necessário, substitua as rodas sob as cadeiras do escritório por rodas macias adequadas 

para pavimentos de vinil/PVC plano.
 —  Limpe quaisquer líquidos derramados o mais depressa possível.
 —  Evite a exposição prolongada à luz solar direta e intensa.

Conselhos de limpeza e manutenção
Graças ao avançado processo de produção, as faixas e ladrilhos de PVC mFLOR são altamente 
resistentes ao desgaste e fáceis de limpar, graças à utilização apenas de matérias-primas de alta 
qualidade e à camada protetora de PU. O mFLOR Dryback é resistente a riscos, mas não é livre 
de riscos ou manutenção. Para continuar a desfrutar do pavimento da melhor forma possível, 
aconselhamos a seguir os conselhos de manutenção abaixo indicados. 

Manutenção diária

 —  Limpe quaisquer líquidos derramados o mais depressa possível.
 —  Remova a sujidade solta varrendo, limpando ou aspirando com um bocal macio.
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Manutenção semanal

 —  Limpe o chão com uma esfregona de corda ou de esponja. Para tal, utilize uma solução de 
água morna com mFLOR Cleaner Mat ou um agente de limpeza Dr. Schutz PU. Com uma 
dosagem correta de 5 ml por litro de água (1:200), não deixa resíduos no pavimento.

 —  Deixe o pavimento o mais seco possível.

Manutenção periódica

Caso o mFLOR Dryback não fique completamente limpo após uma limpeza semanal, pode 
efetuar uma limpeza periódica (intensiva). Recomendamos que esta limpeza seja efetuada, pelo 
menos, uma vez por ano. Para isso, utilize o agente de limpeza Dr. Schutz Basisreiniger R com uma 
dosagem de 100 ml por litro de água (1:10). Molhe bem o piso utilizando uma esfregona plana ou 
de corda. Deixe atuar durante cerca de 15 minutos e remova a água suja, por exemplo com um 
aspirador, um pano do chão ou uma esfregona plana limpa. Para uma sujidade muito intensa, 
utilize uma máquina de escovagem de disco único com almofada de limpeza vermelha.
IMPORTANTE: Limpe o chão com um pano húmido usando mFLOR Cleaner Mat a uma proporção 
de 5 ml por litro de água (1:200) e deixe secar.

Pontos de atenção
 —  Nunca utilize detergente universal, detergente para laminados, detergente doméstico, 

detergente à base de óleo, detergente verde, vinagre, agentes de polimento, ceras, agentes 
abrasivos ou agressivos tais como cloro, detergente para sanitas, cal ou outros detergentes 
ou solventes corrosivos quando efetuar a limpeza do seu mFLOR Dryback.

 —  Não utilize produtos para limpeza a vapor no mFLOR Dryback.
 —  Num piso que permanece húmido durante muito tempo após a limpeza, subsiste muita 

sujidade diluída e detergente. Como resultado, o piso parece sujar-se rapidamente de novo 
quando a sujidade anterior não é completamente removida.

 —  Um pavimento mFLOR Dryback pode estar escorregadio quando molhado.
 —  Não coloque tapetes ou outros objetos de vedação sobre o piso molhado. Estes podem 

causar descoloração ou condensação na camada superior.

Ambientes de projeto
Se for necessário, o mFLOR Dryback pode ser limpo de forma intensiva em ambientes baseados 
em projetos. Isto pode ser feito com uma escova macia ou dura, uma máquina de polimento e 
uma almofada de limpeza branca ou uma máquina de aspiração/lavagem e uma almofada de 
limpeza branca. Utilize um agente de limpeza próprio e neutro que não deixe qualquer resíduo, 
como o Dr. Schutz PU ou semelhante. Peça ao seu fornecedor mFLOR, ao seu serviço de limpeza 
profissional ou do Dr. Schutz para um aconselhamento completo.

Proteção preventiva
Embora o mFLOR Dryback tenha uma camada protetora de PU, pode querer proteger 
preventivamente o piso aplicando uma camada protetora de PU extra resiliente ou PU Anticolor. 
Recomendamos isso mesmo, pelo menos, em aplicações tais como espaços industriais, 
laboratórios, showrooms (carros, motos, ciclomotores, bicicletas, etc.) cabeleireiros e todas as 
outras áreas de aplicação onde influências externas possam descolorir a camada superior. Para 
mais informações sobre estes produtos de manutenção, contacte o Dr. Schutz.

Recuperação ou proteção adicional
Se quiser reparar pequenos riscos ou aplicar uma camada adicional de proteção preventiva (para 
uma conservação mais longa do seu pavimento), aconselhamos os produtos do Dr. Schutz. Para 
mais informações sobre estes produtos de manutenção, contacte o Dr. Schutz.
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Em caso de dúvida, contacte 
sempre o seu fornecedor 
mFLOR ou Dr. Schutz para um 
aconselhamento completo.
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