GUIA DO USUÁRIO
FREQUÊNCIA DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO
1.

Recomenda-se que a cada uma ou duas limpezas exteriores dos vidros se realize
uma limpeza dos painéis ACM ALCOPLA. Nestes casos, deve-se cuidar para que, ao
limpar os vidros, a sujeira realmente seja removida e não apenas deslocada dos vidros
para os painéis ACM ALCOPLA.

2.

Não use equipamentos, materiais ou produtos abrasivos ou cortantes, como
esponjas ou escovas duras, palhas de aço, lixas, espátulas, facas, etc., que irão
mecanicamente, riscar ou lixar a superfície dos painéis.

3.

Não limpe superfícies quentes ( temperatura da superfície superior a 40º C),
pois o processo de secagem rápida dos produtos de limpeza pode causar
manchas.
Procure executar a limpeza no lado oposto à incidência do sol ou em dias nublados.

PRODUTOS PARA LIMPEZA
1.
Soluções Detergentes Quentes ou Frias :
Uma solução 5% em água dos detergentes comerciais e industriais comumente usados não terá
um efeito danoso algum na superfície da pintura PVDF. Estas soluções devem ser
seguidas por um adequado enxaguamento com água. Use pano, esponjas ou escova de
cerdas macias para aplicação.
2.
Solventes :
Apresentamos a seguir solventes que podem ser usados para remover depósitos não solúveis em
água(piche, graxa, óleo, “grafite”, etc.), em ordem crescente de risco de afetar o
acabamento PVDF e poliéster.
a. Solventes de álcool: Álcool Anidro - Etanol, Álcool Isopropílico, Metanol
(Metanol é tóxico);
b. Solventes oleosos: Nafta, Aguarrás Mineral, Aguarrás Vegetal-Terebentina.
Obs: - Não use removedor de tinta na superfície da pintura.
- Não use produtos de limpeza alcalinos muito fortes, como hidróxido de
potássio, carbonato de sódio ou soda cáustica ou produtos fortemente
ácidos ou abrasivos, tais como Vim, Ajax, Solupan, etc.
Evitar que selantes atinjam a superfície à vista do ACM ALCOPLA e mantê-los restritos às
juntas. O filme plástico de proteção dos painéis ACM ALCOPLA tem esta finalidade.
Não inverter sentidos de setas dos painéis de ACM ALCOPLA durante a instalação para as
cores metálicas, respeite setas indicativas.
NA EVENTUALIDADE DE FORNECIMENTO FUTURO DE PAINEIS COM MESMA
COR PARA COMPLEMENTO DE OBRA, POR FAVOR INFORMAR CÓDIGO DE
PINTURA DAS CHAPAS. CASO NÃO SEJAM FORNECIDOS OS CÓDIGOS,NÃO
NOS RESPONSABILIZAREMOS PELA DIFERENÇA DE TONALIDADE.

Caso necessário, contate nosso departamento técnico.

