
 

Conselhos de limpeza 
 
Walltalkers 
 
 
 
Manutenção: importante antes da primeira utilização 
Limpar cuidadosamente a superfície com um produto de limpeza não abrasivo, como 
Vescom Cleaner ou um detergente para quadro branco; utilizando um pano de 
limpeza a seco (pano de microfibra) ou um pano macio.  
Após aplicação do detergente, enxaguar toda a superfície com água, com vista à 
remoção dos resíduos de detergente e secar com um pano.  
 
Cuidados com as superfícies Walltalkers: 
 
1. Recomenda-se a utilização de marcadores com tinta à base de álcool. Caso utilize 

outro tipo de marcadores, poderá aumentar a necessidade de efetuar limpezas 
mais frequentes.  
 

2. Remover as marcas do revestimento com um pano de limpeza a seco (pano de 
microfibra), pressionando firmemente em movimentos circulares. Lavar ou substituir 
os panos de limpeza com frequência, garantindo a eliminação dos resíduos de 
tinta. 

 
Importante:  
Superfícies de alto brilho apresentam excelentes resultados na limpeza a seco. Em 
superfícies mate (mais adequadas à projeção de imagens)a limpeza deverá 
ocorrer com mais frequência. 
 

3. Limpar a superfície com água, na limpeza diária ou quando necessário. Secar a 
superfície com um pano de limpeza antes da próxima utilização. 
 

4. Para limpezas mais profundas, poderá considerar o Vescom Cleaner ou um 
detergente para quadros brancos, utilizando um pano de limpeza a seco (pano de 
microfibra) ou um pano macio.  
Após aplicação do detergente, enxaguar toda a superfície com água, com vista à 
remoção dos resíduos de detergente e secar com um pano.  
 

5. Para manchas mais difíceis, utilizar um removedor de tinta ou de cola. Aplicar com 
um pano de limpeza a seco ou um pano macio e esfregar suavemente sobre a 
área da mancha. Limpar a superfície logo que a mancha for removida, 
enxaguando-a com água com um pano de limpeza a seco ou um pano macio. 
Secar como descrito anteriormente. Ler as instruções de utilização do fabricante do 
removedor de tinta ou de cola antes da utilização. 
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advertências: 
• Não utilizar esferográficas ou outros objetos com ponta afiada sobre o 

revestimento mural Walltalkers. 
• Apagadores com uma moldura plástica ou objetos similares com arestas afiadas 

podem riscar irremediavelmente o revestimento mural Walltalkers. 
• Não utilizar produtos abrasivos no revestimento mural Walltalkers. 
• Escrita de um marcador permanente pode ser removida escrevendo com um 

marcador à base de álcool sobre as marcas existentes e limpando em seguida com 
um pano de limpeza a seco (pano de microfibra) ou um pano macio. 

 
 
A Vescom não se responsabiliza por qualquer eventual dano que possa ocorrer 
durante o processo de limpeza. 
 


