CUIDADOS COM MÁRMORES E
GRANITOS
Existem várias linhas de produtos que podem ser usadas no
tratamento e manutenção das pedras, porém procuramos escolher
produtos baratos e fáceis de serem encontrados, e que melhor se
adaptam aos nossos produtos.

DICAS DE LIMPEZA EM GERAL
—————————————————
Toda manutenção deve ser feita de acordo com a frequência de
uso do produto. Quanto mais usado, mais frequente deve ser a
limpeza. Uma sequência básica de limpeza que sugerimos pode ser:
limpar, secar e encerar.
Encerar: com a pedra seca e limpa, usar um pano macio para
encerá-la e depois uma flanela seca para dar brilho. Uma cera comum
e fácil de ser encontrada é a cera Poliflor incolor, e pode ser usada de
forma geral.
Para pisos e granitos, existem detergentes com cera líquida para
ser misturado na água.
Existem também outros tipos de cera, inclusive ceras específicas
para mármores e granitos. Caso deseje optar por algum destes
produtos, siga as instruções e indicações do fabricante.
Recomendações: não é necessário encerar diariamente os
mármores e granitos. Sugerimos dosar de acordo com o uso.
Para residências, pode-se encerar mensalmente lavatórios, pias
e tampos em geral. Pela natureza porosa das pedras, mármores estão
sujeitos a manchas, inclusive materiais industrializados também.

Para Tampos de Mesas Saarinen em especial:
Cuidado com refrigerantes, sucos, óleos em geral, vinho,
ferrugem, produtos com corantes fortes, pois podem manchar sua
pedra até de forma irreversível. Sempre colocar uma proteção
embaixo de copos, pratos, travessas, panelas, etc. Tanto quente como
gelado, pois isto queima o brilho da pedra, deixando-a fosca, e
infelizmente não existe um produto que proteja o material totalmente.

Porém, caso isto aconteça, chame uma empresa especializada em
restauração de mármores e granitos para ver o que pode ser feito.
Jamais use na limpeza de mármores produtos abrasivos ou com
princípio ativo forte, tais como sapólio, água sanitária, amoníaco, soda
cáustica, querosene ou ácido. Eles podem danificar permanentemente
a sua pedra.
Os tampos de Mesa Saarinen são entregues com
Impermeabilizante e Cera, porém, não são produtos permanentes e
vão saindo conforme é feita a limpeza.
CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA
Não corra o risco de danificar o produto, por isso siga apenas as
instruções de limpeza e manutenção de seu fornecedor.
Pano úmido e água é a melhor maneira de manter o mármore e
o granito limpo.
Nunca use em Mármores: água sanitária, ácido muriático ou
qualquer outro produto corrosivo ou ácido, “Veja”, detergentes
comuns, vinagre, etc.
Evite que óleos ou gorduras entrem em contato com os
mármores, em especial. Pois caso não sejam removidas rapidamente
corre-se o risco de as manchas não saírem mais.

