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geral
• Para manutenção padrão e remoção de contaminantes, utilizar sempre um pano
de microfibra.
• Utilize o Vescom Cleaner para obter os melhores resultados.
manutenção padrão
• Limpar regularmente os revestimentos vinílicos para mobiliário com um pano seco
ou húmido.
• Se utilizar o Vescom Cleaner, remover os resíduos do agente de limpeza com água
e um pano.
contaminantes
• É aconselhável remover os contaminantes o mais breve possível. Nota: os corantes
de ganga ou de outros têxteis não podem ser removidos.
• Remover a sujidade seca da superfície com uma escova ou pano macio.
• Remover os contaminantes húmidos o mais breve possível, utilizando um material
absorvente.
• Aplicar o Vescom Cleaner com um pano ou pulverizando diretamente sobre o
revestimento vinílico para mobiliário.
• No caso de contaminantes persistentes, aplicar o Vescom Cleaner e deixar atuar
durante alguns minutos.
• Utilizar uma escova e uma ligeira pressão manual para remover contaminantes
persistentes da textura dos revestimentos vinílicos para mobiliário.
• Trabalhar sempre de fora para dentro para conter a área da mancha.
• Após a limpeza, remover qualquer sujidade residual e agente de limpeza
utilizando água limpa e um pano limpo. Secar posteriormente com um pano.

advertência
 Os revestimentos vinílicos para mobiliário com uma camada superior brilhante só
devem ser limpos com um pano seco ou húmido. A utilização de um pincel pode
danificar a camada superior.
resistência a detergentes e desinfetantes
• Os revestimentos vinílicos para mobiliário Vescom podem ser limpos com a maioria
dos detergentes domésticos; em geral, os detergentes para todos os fins podem ser
utilizados com segurança.
• Os desinfetantes à base de amónio quaternário (“quats”) ou peróxido são seguros
para a utilização genérica.
• O cloro ativo pode ser utilizado para desinfetar revestimentos vinílicos para
mobiliário.
O cloro ativo não é recomendado:
 Quando é necessária uma alta frequência de desinfeção (ex: diária).
 Quando a concentração de cloro ativo é superior a 1.000 ppm.
• Siga sempre as instruções do fabricante do detergente ou desinfetante.
• Recomenda-se manter os tempos de contacto dos desinfetantes não superiores aos
necessários para um resultado adequado.
• Recomenda-se a lavagem posterior com água limpa e um pano limpo para remover
resíduos de detergentes ou desinfetantes.
• NÃO utilizar o seguinte:
 Detergentes ou desinfetantes com elevado teor alcoólico
 Líquidos à base de solventes
 Detergentes abrasivos, esfregões ou líquidos que contenham abrasivos
 Detergentes com uma forte ação branqueadora

Estes conselhos baseiam-se nos testes internos e externos da Vescom com detergentes e
desinfetantes. Como existem muitas formulações disponíveis, a Vescom não pode
garantir total compatibilidade com todos os detergentes e desinfetantes "de utilização
segura" existentes no mercado. Antes de utilizar, teste sempre numa área discreta
quanto à resistência das cores e do material!

Para informações e/ou perguntas adicionais, contacte a Vescom B.V. ou o seu
fornecedor local.
A Vescom não será considerada responsável por quaisquer danos que possam ser
causados durante o processo de limpeza e desinfeção.

