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LIMPEZA INICIAL 
 

 
 - REMOÇÃO  
Se houver resíduo de cimento, raspá-lo com escova de aço, tomando os cuidados necessários. 
Fazendo posterior aspiração geral para retirada de pequenos objetos depositados sobre a 
superfície a ser tratada, como: clipes, grampos, fios de cabelos, grãos de areia, etc. 
 
- LAVAGEM 
Lavar o piso com ALTES LIMP – Removedor na diluição 1:4. 
Espalhar o produto de maneira uniforme deixando reagir de 5 – 20 minutos dependendo das 
condições do piso. Aplicar enceradeira com disco preto cruzando a aplicação, recolher a 
solução sem deixar secar o piso, umedecer o piso com água limpa, aplicar a enceradeira com 
disco preto e água limpa, enxaguar o piso com água limpa até eliminar todas as impurezas 
recolher a água. Secar com mop ou pano enxaguando-os em água limpa.  
(obs: Caso não tenha enceradeira, pode ser com esponja e palha de aço). 
 
- ACABAMENTO com ULTRA CLASSIC 2 em 1 
Estando o piso seco, aplicar com mop (ou pano seco) 2 a 3 mãos de ULTRA CLASSIC (2 em 1), 
em camadas finas, aguardando o tempo de secagem de aproximadamente 30 minutos entre 
cada aplicação.  
 
MANUTENÇÃO: 
 

 
- LIMPEZA DIÁRIA 
Manter o piso limpo, seco e isento de poeira, usando mop pó ou vassouras macias.  
A limpeza úmida deve ser feita sempre que necessário usando CRISTAL LIMPADOR 
(detergente neutro), na diluição de 1:600, uma tampa de 600 litros de água. Podendo usar 
mop úmido para limpar a enceradeira e disco branco para lavar. Enxaguar e secar.   
 
- REAPLICAÇÃO DA CERA UTRA CLASSIC 2 EM 1  
A reaplicação da cera deve ser feita para recompor as camadas de desgaste, o prazo para cada 
nova aplicação varia de 30 a 90 dias, dependendo do tráfego local.  
Lavar o piso com CLARIPEX diluído 1:100, enceradeira e disco verde. Enxaguar e secar. 
Reaplicar de 1 a 2 demãos de ULTRA CLASSIC. 
Em áreas externas recomenda-se que a reaplicação seja feita a cada 2 meses no mínimo.  
 
Observações importantes: 
- Os produtos indicados não oxidam e não alteram as cores do piso de borracha, deve-se evitar 
o uso de produtos químicos que contenham derivados de petróleo; 
- Fazer a conservação conforme indicado; 
- O piso de borracha não deve ser lavado diariamente, aconselhamos lavagem uma vez ao mês, 
se necessário; 
- Aconselha-se ceras incolores para todos os tipos de piso.   


