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MANUTENÇÃO E CUIDADOS BÁSICOS
O sistema MICRO ART deve ser aplicado na fase final da obra nova ou na
última etapa em obras de reabilitação. Após a conclusão do sistema, no caso
de pavimentos, estes não podem ser pisados durante as primeiras 72 horas.
Sugere-se mesmo uma interdição durante a primeira semana. Além disso é
recomendável:
• Não lavar o sistema com água durante a primeira semana, devido
à possibilidade de existirem ainda alguns poros abertos que podem permitir
a absorção;
• Não provocar riscos no pavimento com móveis ou outros objetos;
• Manter o espaço de aplicação do sistema com temperatura ambiente
e humidade relativa do ar constantes e em valores normais de habitabilidade;
• Proteger o sistema na totalidade com cartões ou papel.

MANUTENÇÃO
Para garantir uma correta manutenção do sistema, é recomendada a utilização
da cera acrílica MICRO ART AD 47 sobre sistemas acabados com verniz acrílico
MICRO ART AD 45 ou MICRO ART AD 46. A aplicação desta cera permite que
riscos ligeiros sejam removidos e o brilho do sistema permaneça uniforme.
A periodicidade de aplicação da cera depende da frequência de utilização
da superfície em questão.

CUIDADOS BÁSICOS
Para aumentar a durabilidade do sistema MICRO ART e manter boas condições
de aparência é importante seguir alguns cuidados básicos:

O sistema pode ser limpo apenas com água ou com detergentes com PH neutro.
Não podem ser utilizados produtos abrasivos e/ou corrosivos, como a lixívia. Caso
ocorra algum derrame por acidente, deve proceder-se de imediato à sua limpeza;

Os utensílios de limpeza não podem ser agressivos para a superfície, sendo por isso
recomendada a utilização de uma esfregona e/ou pano;

Todo o mobiliário deverá ser protegido nas zonas de contacto com os pavimentos
em MICRO ART de forma a poderem ser movimentados sem causar riscos ou danos
no sistema;

Evitar a movimentação e acumulação de areias ou outros materiais similares, no
sentido de evitar danos e riscos;

Após intervenções de limpeza, deve permitir-se a secagem completa das
superfícies, antes da colocação de tapetes, carpetes ou outros acessórios de
decoração nos pavimentos;

No caso de derrame de produtos alimentares , tais como, azeite, vinagre, óleo,
molhos, vinho ou café, em bancadas e/ou pavimentos de cozinha, estes devem ser
limpos apenas com água e/ou detergentes com PH neutro;

Em casas de banho, nomeadamente nas bases de duche, não é recomendado
colocar embalagens de produtos de higiene diretamente sobre o sistema. Não é
aconselhado utilizar qualquer base anti slip, devido à possibilidade de criar manchas
no sistema, pois impedem a evaporação da água.
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