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SM MARBLE® 

CONSELHOS DE LIMPEZA PARA 
PAVIMENTAÇÕES  

 
PROTEÇÃO DURANTE A COLOCAÇÃO 
 
Durante as operações de colocação, para manter inalteradas as características estéticas 
do produto, é necessário proteger com uma adequada cobertura as superfícies SM 
MARBLE® da sujeira e de eventuais danos que possam ocorrer durante os trabalhos. 
 
 

LIMPEZA DEPOIS DA INSTALAÇÃO 
 
Terminadas as operações de colocação, remover a poeira usando uma vassoura de 
cerdas macias ou com aspirador de pó, prestando atenção para não riscar a superfície. 
Uma primeira limpeza profunda pode ser efetuada usando um pano e um detergente de 
pH neutro ou ligeiramente alcalino específico para aglomerados de mármore-resina. 
Recomenda-se que sejam seguidas as instruções de utilização indicadas na embalagem 
do detergente. Limpadoras mecânicas podem ser usadas para grandes superfícies 
comerciais, prestando atenção a utilizar escovas ou pads adequados ao tipo de superfície 
a tratar. Terminada a limpeza, enxaguar atentamente eliminando qualquer eventual 
resíduo de detergente que poderá reduzir o brilho e a beleza do pavimento. 
 
 

LIMPEZA E MANUTENÇÃO ORDINÁRIA 
 
Os materiais da série SM MARBLE® são constituídos sobretudo por mármore e por isso, 
para a manutenção ordinária, recomenda-se que sejam utilizados exclusivamente 
detergentes de pH neutro específicos para mármore ou aglomerado de mármore. Ler 
sempre a etiqueta do detergente antes de utilizá-lo, em caso de dúvida testar sobre uma 
pequena zona escondida do pavimento.  
 
A utilização de detergentes ácidos ou muito alcalinos pode comprometer o aparência 
superficial do material. 
 
A frequência  da limpeza depende do tráfico ao qual estão submetidas as superfícies. 
Antes de efetuar a lavagem, limpar cuidadosamente o pavimento usando uma vassoura 
de cerdas macias. Lavar em seguida o pavimento com um pano usando um detergente 
para pavimentos de pH neutro, diluído em água, seguindo as instruções na embalagem. 
Limpadoras mecânicas podem ser usadas para grandes superfícies comerciais, prestando 
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atenção a utilizar escovas ou pads adequados ao tipo de superfície a tratar. Terminada a 
limpeza, enxaguar atentamente eliminando qualquer eventual resíduo de detergente que 
poderá reduzir o brilho e a beleza do pavimento.  
 
 

SUBSTÂNCIAS A EVITAR 
 
Substâncias ácidas de uso comum, tais como vinagre, limão, refrigerantes, sucos de fruta, 
vinho, etc., podem causar uma corrosão com consequente perda de brilho das superfícies 
SM MARBLE®. 
Evitar expor SM MARBLE® a substâncias químicas e solventes, em especial aquelas 
para tintas, que podem conter tricloroetileno e cloreto de metileno. 
Evitar o contato com produtos à base de solventes como acetonas ou álcool, diluentes, 
detergentes que contenham amônia ou lixívia, branqueadores, produtos muito alcalinos 
tais como amônia, soda cáustica ou detergentes para forno, produtos ácidos e 
anticalcário, marcadores permanentes ou tinta, produtos abrasivos e micro-abrasivos em 
creme ou pó. 
Recomenda-se, se possível, de remover rapidamente a substância da superfície e de 
enxaguar abundantemente com água. 
Evitar utilizar qualquer detergente não especifico para superfícies em mármore, em 
especial detergentes ácidos ou muito alcalinos. Evitar também a utilização de esponjas 
muito abrasivas que poderão riscar a superfície. 
 
Para as operações de assentamento e instalação recomenda-se de utilizar 
exclusivamente silicone de tipo neutro. 
 
 

TRATAMENTOS SUPERFICIAIS 
 
No mercado existem muitas ceras e tratamentos específicos para superfícies em 
aglomerado de resina sintética, estudados para manter o brilho, melhorar a resistência ao 
tráfico pedestre ou proteger o material do contato acidental com substâncias que deixam 
manchas. Estes tratamentos oferecem uma maior proteção às superfícies mas, em 
especial os tratamentos de proteção contra as manchas, podem apenas prolongar o 
tempo de contato no qual é necessário remover o agente que mancha e não confere uma 
proteção absoluta. 
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DETERGENTES PARA A LIMPEZA TESTADOS E 
APROVADOS PELO LABORATÓRIO R&D 
 
Produtos para a limpeza profunda (pH neutro ou ligeiramente alcalino): 
 

FILA CLEANER  Fila Industria Chimica Spa 
LEM 3    Bellinzoni Srl 
NEUTRAL CLEANER Faber Chimica Srl 
 
Produtos para a limpeza ordinária (pH neutro): 
 

FILA CLEANER  Fila Industria Chimica Spa 
HYGIENIX *   Bellinzoni Srl 
NEUTRAL CLEANER* Faber Chimica Srl 
 

* Produto com pH ligeiramente alcalino 
 
Nota:  LEM 3 testada a uma diluição de 1:10 
 Fila Cleaner testada a uma diluição de 1:30 
 Hygienix testada a uma diluição de 1:30 
 Neutral Cleaner testada a uma diluição de 1:100 
 
Os produtos devem ser utilizados diluídos conforme as indicações dos fornecedores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATENÇÃO! - Estas instruções são baseadas na nossa experiência. Mesmo se fazemos o 
nosso melhor para garantir que as informações fornecidas sejam precisas e completas, 
SANTAMARGHERITA® não oferece una garantia e não pode ser  considerada 
responsável pela sua integridade, exatidão e aplicabilidade. 


