
 SAIBA COMO MANTER A BELEZA E QUALIDADE DOS PISOS DE MADEIRA INDUSPARQUET

• LINHA PISO PRONTO

• O ambiente pode ser aberto e utilizado, inclusive para colocação de móveis, após 48 horas 
da instalação, Porém, é necessário manter cuidado especial na colocação destes, não deixando 
que seja arrastado, protegendo os pés com feltro.
• Seguir o mesmo procedimento de manutenção da linha convencional após 30 dias. 

• LINHA CONVENCIONAL (com raspagem e aplicação de verniz na obra)

Primeiros Dias
• O ambiente só pode ser aberto e utilizado, inclusive para colocação de móveis, após 72 
horas de aplicação da última demão de verniz. É importante manter cuidado especial na instalação 
deles, com cuidado de não arrasta-los e protegendo os pés com feltro.
• A limpeza deve ser feita apenas com vassoura de pelo macio sem resíduos para limpeza. 

Durante 30 dias
• O processo de cura do verniz dura 30 dias. Portanto, recomenda-se obedecer todos os 
cuidados listados abaixo, a fim de evitar riscos no piso oriundos de verniz não curado 
adequadamente.
• Não colocar tapetes no local.
• Proteger o piso contra trafego intenso de pessoas e objetos pesados.
• Não abafar o piso com plásticos ou similares.
• Em caso de tráfego para mudanças e colocação de móveis, utilizar cobertores, porém, deve 
ser retirado após o uso ou no final do dia.
• A limpeza deve ser feita apenas com vassoura de pelo macio sem resíduos para limpeza. 

Manutenção após 30 dias
• Para a limpeza e manutenção do piso de madeira, utilizar somente pano úmido muito bem 
torcido. A IndusParquet sugere o uso do Super Limpador Disparquet nesta aplicação.
• Utilizar apenas vassouras de pelo macio
• Nunca utilizar produtos químicos para limpeza: álcool, alvejante, detergente e similar como 
spray, cera ou graxa.
• Quando efetuar lavagem de banheiros ou cozinhas, tomar cuidado para que a água não 
atinja o piso de madeira.
• Evite o uso de cadeiras e/ou móveis com rodinhas diretamente sobre o piso. Nenhum piso 
de madeira é à prova de riscos.
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