Limpeza e Manutenção de
Superfícies em Aglomerado
LIMPEZA DIÁRIA

A limpeza diária é muito importante para garantir a integridade e a beleza dos revestimentos e
pavimentos de superfícies em aglomerado de mármore. Estas superfícies devem ser protegidas de
areias e outros agentes abrasivos, uma vez que estes podem causar danos e riscos ao mármore que
compõe o produto.
Em áreas sujeitas à abrasão e/ou grande tráfego, aconselha-se a realização de uma limpeza regular
com água, utilizando produtos de limpeza de PH neutro. Contudo, devem ser removidos todos os
vestígios do detergente utilizado e certificar-se de que a superfície está completamente seca antes
da sua utilização.

PRODUTOS DE LIMPEZA

Os detergentes abrasivos devem ser evitados, assim como os detergentes ácidos e alcalinos, dado
que podem causar um ataque químico ou físico ao produto, alterando a sua aparência natural. Os
ácidos reagem com o carbonato de cálcio que é um composto do mármore, prejudicando o seu
brilho. Detergentes fortemente alcalinos podem afetar a resina, causando descoloração. Partículas
abrasivas usadas como aditivos em alguns detergentes podem causar riscos e danificar o polimento.

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

A manutenção dos pavimentos em aglomerado de mármore requer técnicas e procedimentos
semelhantes aos normalmente utilizados para o mármore. As operações podem ser realizadas
manualmente ou mecanicamente com a ajuda de máquinas de limpeza especiais. Cada caso envolve
duas fases distintas:
- Limpeza e remoção de resíduos, seguindo-se a lavagem da superfície com detergente neutro
diluído em água. A utilização de produtos químicos, ácidos a alcalinos é de todo desaconselhável,
dado que podem provocar danos irreparáveis no mármore;
- De seguida, encerar o pavimento, o qual já deverá estar seco, usando uma cera normal para o
polimento de mármore com aplicação manual ou mecânica.

CERA DE PROTEÇÃO

Aplique a cera no mármore em uma área não mais do que poucos metros quadrados de cada vez.
Deixe secar antes de prosseguir com o polimento manual ou mecânico, contudo, recomenda-se a
utilização de uma máquina de polir em velocidade reduzida e com discos macios.
A cera cria uma camada protetora e à prova de água. Encerar é uma manutenção regular importante
para preservar o brilho original das superfícies de mármore ao longo do tempo.
A frequência desta operação dependerá da utilização do pavimento e do revestimento.

