PEDRAS INFLUENTES

Quartz StyleStone
Limpeza Diária
Meios de limpeza

Pano de algodão húmido, esponja Scotch Brite (3M) Macia.

Materiais de limpeza Água, detergentes líquidos ou de spray, agente de limpeza líquido
não abrasivo.
Métodos de limpeza Lave a superfície com um pano húmido e um pouco de detergente
líquido/gel e de seguida limpe a superfície dos eventuais resíduos
de detergente com água após o tratamento.
Exemplos de alguns agentes de limpeza adequados para tipos específicos de manchas:
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Limpeza simples para uma higiene sustentável
Evite utilizar os seguintes químicos no Quartz StyleStone:
 Produtos alcalinos contendo hidróxido de ativos (como desentupidores);
 Solventes clorados tais como tricloroetileno ou cloreto de metileno (como solventes
de tinta ou decapantes).
Em caso de qualquer exposição acidental a qualquer um desses produtos nocivos, limpe o
material imediatamente e lave a superfície cuidadosamente com muita água limpa. Repita se
necessário.
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Cada produção reflete as características do quartzo utilizado, o que pode causar alterações
de textura e de tonalidade nos produtos acabados.
Nunca deixe a sua bancada secar sem enxaguar e limpar completamente os resíduos de
qualquer agente de limpeza;

Mármore Compacto StyleStone
Limpeza Diária
A limpeza diária é muito importante para manter a qualidade e a beleza dos revestimentos e
pavimentos em mármore compacto. Os Agentes abrasivos e as areias são os maiores inimigos
do mármore e podem danificar e riscar as superfícies do compacto.
Os detergentes abrasivos, assim como os detergentes ácidos e alcalinos, devem ser evitados,
uma vez que podem causar danos irreparáveis ao mármore modificando a sua aparência
natural. Os ácidos reagem com o carbonato de cálcio que é um composto do mármore,
prejudicando o seu brilho e polimento. Os alcalinos podem afetar a resina, causando
descoloração.
Em áreas de tráfego intenso e sujeitas à abrasão, aconselhamos a realização de uma limpeza
frequente com bastante água e produtos de limpeza neutros. Todavia, devem ser removidos
todos os vestígios do detergente utilizado e certificar-se de que a superfície está
completamente seca antes da sua utilização.
Nas superfícies expostas a produtos agressivos, aconselha-se a aplicação de
impermeabilizante e nas áreas de utilização intensiva recomenda-se a consulta junto de
empresas especializadas no tratamento de superfícies de forma a obter um maior
endurecimento das mesmas.

