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FAQ LIMPA PISOS 

 

 

1) Utilizei o produto e meu piso ainda está sujo. O que fazer? 

 

- Utilize o Limpa Pisos puro com um pano úmido na remoção de sujeiras mais difíceis; 

- Certifique-se de ter agitado bem o produto e de que a superfície tenha sido enxaguada; 

- Deixe a superfície secar completamente para conferir o resultado; 

- Para sujeiras impregnadas, especialmente em pisos de alto tráfego, utilize o Limpe Pro. 

 

 

 

2) Esqueci o produto no piso e ele secou. O que devo fazer? 

 

- O Limpa Pisos possui pH neutro e não vai manchar a superfície, mas é importante que enxague 

e seque bem a área. Consulte o manual do produto para conferir a instrução para cada tipo de 

piso.  

 

 

 

3) Meu piso está manchado. O Limpa Pisos vai resolver? 

 

- O Limpa Pisos é indicado para a limpeza diária de pisos pouco porosos. Para sujeiras 

impregnadas, manchas de óleo e graxa, utilize o Limpe Pro. Para outros tipos de manchas, talvez 

seja necessária a aplicação de produto específico; 

- Existem casos que não se tratam de manchas, mas de patologias na superfície. Neste caso, é 

recomendado o uso de produtos específicos para este fim. 

 

 

 

4) O Limpa Pisos também elimina as sujeiras do rejunte? 

 

- O Limpa Pisos vai amenizar boa parte da sujeira do rejunte. Aplique ele puro e deixe agir por 

mais tempo. Caso a sujeira persista, recomendamos a aplicação do Limpe Pro, pois se trata de 

um produto específico para a limpeza pesada que atua na remoção de sujeiras impregnadas. 

 

 

 

5) Posso utilizar o produto em pisos nobres? 

 

- Sim. O Limpa Pisos possui pH neutro e não vai manchar e nem danificar a superfície de diversos 

pisos, inclusive os mais nobres. Pode ser aplicado em mármores, granitos, porcelanatos, 

vinílicos, madeiras, cerâmicas, entre outros. 

- O Limpa Pisos promove uma limpeza segura, eficaz e preserva o brilho original de pisos nobres 

como o mármore e o granito. 
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6) Posso utilizar o Limpa Pisos junto com um Mop? 

 

- Sim. O Mop será um grande aliado na limpeza conferindo um excelente resultado. Consulte o 

manual do produto para conferir a instrução para cada tipo de piso.  

 

 

 

7) Tenho criança / pet em casa. Posso utilizar o produto? 

 

- Sim. O Limpa Pisos possui pH neutro e não é tóxico, garantindo a segurança em ambientes 

com crianças e animais de estimação. 

 

 

 

8) Qual é o rendimento do produto? 

 

- O Limpa Pisos é um produto de alto rendimento e eficiência e deve ser diluído de acordo com 

o grau de sujidade da superfície a ser limpa.  A diluição permite que você utilize o produto na 

quantidade certa, evitando o desperdício. Consulte o rótulo ou o manual do produto para 

identificar a diluição recomendada. 

- Quando a limpeza do piso é realizada com frequência, não existe acúmulo de sujeira e essa 

manutenção garante um desempenho ainda maior. Com uma pequena quantidade de produto é 

possível limpar uma grande área.  

 

 

 

9) Depois da aplicação do produto verifiquei que diluí de forma errada. O que fazer? 

 

- O Limpa Pisos possui pH neutro, portanto, não irá danificar a superfície, mesmo que a 

quantidade aplicada seja maior que a recomendada.  

- Se você fez uma diluição maior, dependendo do grau de sujidade, ainda assim conseguirá 

resultados com o produto. Caso seja necessário, repita a aplicação ou faça uma nova diluição e 

aplique. 

 


