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PAVIMENTOS TÊXTEIS MAIS
RESISTENTES À SUJIDADE, MAIS FÁCEIS
DE MANTER E SEM DESFIADURA

Escolheu os pavimentos têxteis Dickson®. Agradecemos a sua confiança.
Em pouco tempo, estará a dar os seus primeiros passos num pavimento
inovador em todos os pontos.
Nascido da investigação e desenvolvido com todo o conhecimento e experiência
da Dickson, este revestimento combina as qualidades de uso e manutenção dos
pavimentos de vinil, proporcionando a estética e textura únicas dos pavimentos
têxteis.
Convidamo-lo a descobrir os nossos conselhos para usá-lo nas melhores condições
e esperamos que lhe traga plena satisfação.

FRAYGUARD

®

CLEAN CUT
by

A tecnologia CleanGuard acrescenta um
revestimento envernizado à face tecida para
uso, retardando a incrustação de sujidade
ao mesmo tempo que aumenta a resistência
às manchas e a facilidade de manutenção.
Integrada diretamente no produto acabado,
a camada de verniz proporciona proteção
suplement ar e gar ant e uma aparência
i d ê n t i c a do m a t e r i a l. A t e c no l og i a
CleanGuard é inodora e ajuda a manter um
interior saudável.

The FrayGuard ® technology developed by
Dickson minimizes the common phenomenon
of fraying when cutting carpeting and boosts
the durability of the weave. It guarantees
clean-cut edges for fast, efficient, impeccable
installation.
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MANUTENÇÃO
Fácil de limpar à mão ou à máquina
Uma verdadeira inovação técnica desenvolvida para os ambientes públicos mais exigentes, os pavimentos
Dickson® combinam as qualidades de uso e manutenção dos pavimentos de vinil, proporcionando a
estética e textura únicas dos pavimentos têxteis.
O processo de instalação exclusivo da Dickson garante a impermeabilização contra líquidos, pó e sujidade.
Os fios de urdidura e trama são termo-soldados entre eles e unidos a quente à sub-camada, evitando que a
sujidade penetre entre as fibras, mantendo-a à superfície.
Tal como acontece com qualquer outro revestimento do solo, a manutenção desempenha um papel
essencial para garantir a conservação ideal da aparência ao longo do tempo.
Este documento contém todas as nossas recomendações relativas à colocação ao serviço, manutenção,
remoção de manchas e limpeza em profundidade para preservar a aparência do seu revestimento do solo
Dickson® ao longo da vida útil.

> Cor do revestimento do solo
A escolha da cor tem um impacto significativo na manutenção do seu revestimento do solo. Sujidade e
manchas são menos visíveis nas cores matizadas do que nas cores sólidas, claras ou escuras. Dependendo
da localização e intensidade de uso, é um fator a ter em conta ao fazer a sua escolha.

> Aspecto visual
Os nossos revestimentos de solo Dickson são compostos por uma trama de monofilamentos de poliéster
revestidos a PVC combinados com uma subcapa acústica e técnica através de fixação e revestimento
térmico. A acção do calor, no centro do nosso processo de produção, permite que os diferentes elementos
dos nossos produtos se fundam, garantindo assim a sua resistência ao desgaste e uma perfeita
estabilidade dimensional. Assim, a amálgama discreta de polímeros pode ser detectada no lado do
desgaste sem alterar de forma alguma a qualidade dos nossos produtos.
Além disso, a estrutura tecida confere à superfície do revestimento muito carácter e joga naturalmente
com a luz. Dependendo da forma, cor e padrão, o aspecto do seu pavimento variará de tonalidades de cor
profundas a subtis, dependendo da perspectiva e intensidade da luz.

> Intervalos a respeitar antes de desfrutar do seu novo pavimento
• Para um tráfego pedestre normal, esperar 24 horas após a conclusão do trabalho.
• Aguarde 72 horas antes de realizar a primeira limpeza em profundidade.
• Para a introdução ou aplicação de mobiliário, esperar 72 horas após a instalação.

> Limpeza de fim de obra:
• Se o local tiver sido bem protegido, será suficiente uma limpeza do tipo “manutenção em profundidade”
(ver página 6)
• Se o local não tiver sido devidamente protegido, antes de fazer uma limpeza em profundidade,
identifique as áreas manchadas, determine a natureza das manchas e, em seguida, dependendo da sua
natureza, siga o guia de remoção de manchas na página 11 para tratar eficazmente as mesmas. No
caso de uma origem indeterminada das manchas, realizar testes sucessivos com as várias soluções de
remoção de manchas propostas.

>U
 ma conservação efetiva depende obrigatoriamente de 3 tipos
de ações :
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PROTEÇÃO

2

MANUTENÇÃO REGULAR

3

MANUTENÇÃO EM PROFUNDIDADE

1

PROTEÇÃO

> Instalar barreiras de limpeza
•A
 s principais fontes de sujidade vêm do exterior. A instalação de barreiras de limpeza adaptadas às

entradas irá ajudar a reter quase 80% de toda a sujidade e humidade introduzidas nas suas instalações.
Beneficiará de uma série de vantagens, incluindo menores custos de limpeza e manutenção, além de
prolongar a vida útil do seu revestimento do solo.

•A
 zona de barreira de limpeza é dividida em três zonas:
- Uma primeira área no exterior que irá remover a sujidade mais grosseira (terra, cascalho...)
- Uma segunda área no interior que irá remover a sujidade mais fina (pó, humidade...)
- E uma terceira área que reterá o pó mais fino remanescente e a humidade residual.
Para cada área, há um tapete adequado.

•P
 ara se manterem eficazes, estes tapetes de proteção devem ser
aspirados regularmente (em função do tráfego).

> Proteger o pavimento de danos físicos
•A
 s pernas de cadeiras e móveis com saliências, extremidades

angulares e que suportem cargas pesadas (pernas de mesa, armários)
devem ser providas de proteções do tipo patins lisos para evitar
qualquer deterioração do revestimento.

•A
 s rodas de cadeiras de escritório e carrinhos porta-documentos
devem ser do tipo H.

Nunca utilize materiais de borracha (transferência indelével de óleos da
borracha).

2

MANUTENÇÃO REGULAR

> Aspiração (consulte o guia de aspiradores na p.7)
•A
 spire regularmente o seu pavimento usando um aspirador equipado

com uma escova (tipo «Lindhaus»), isso permitirá uma eliminação
ideal do pó.

•É
 importante identificar a intensidade do tráfego por zona, de modo
a determinar melhor a frequência necessária das operações de
aspiração.

> Remoção de manchas
•O
 verniz protetor depositado na superfície permite retardar a

incrustação de manchas. No entanto, recomendamos que execute
a remoção de manchas o mais rapidamente possível quando ainda
estão frescas. A remoção de manchas deve ser sempre seguida
de enxaguamento com água limpa. Veja na página 11 as nossas
recomendações para o tratamento das manchas.

> Lavagem
• Diluir detergente neutro (ou alcalino se muito sujo) conforme recomendado pelo fabricante.
• Usando uma escova com cerdas macias, escove o chão com a solução detergente diluída.
• Deixe agir por alguns momentos e, em seguida, enxaguar com água limpa.
• Secar a superfície usando um aspirador de água ou um pano macio, de microfibra ou equivalente.

DICA
Para grandes superfícies,
a manutenção regular pode
ser feita com uma máquina
de lavar automática

ver

3
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MANUTENÇÃO EM PROFUNDIDADE COM RECURSO A UMA
MÁQUINA DE LAVAR AUTOMÁTICA OU COM MÁQUINA DE
INJECÇÃO-EXTRAÇÃO (ver guia de máquinas nas páginas 8-9)

• A zona a ser tratada deve primeiro ser completamente aspirada.
• No caso de áreas manchadas ou muito sujas, pulverizar uma solução de detergente diluído de
acordo com as recomendações do fabricante sobre essas áreas.
• Encha o tanque da máquina de lavar automática com água à temperatura ambiente ou morna e
dilua o detergente.
• Limpe em linha reta ao longo do comprimento do revestimento quando possível e cubra cada
passagem por alguns centímetros para evitar marcas de passagem.

IMPORTANTE
O verniz protege os fios da sujidade
formando uma barreira estanque.
Permite reduzir a incrustação de
manchas à superfície, mas não impede
que a sujidade penetre entre os fios. Por
isso, é necessário realizar regularmente
uma limpeza em profundidade com
escova para extrair a sujidade. Use uma
máquina de lavar automática equipada
com rolos de pelos macios ou rolos de
“microfibra”.
Este método pode ser usado como parte da manutenção regular. Neste caso, apenas as áreas de tráfego
podem ser tratadas.
Todas as máquinas apresentadas no guia foram testadas e aprovadas por nós. As máquinas mais
eficientes são as que usam a tecnologia de “duplos rolos escovas invertidos”.

Definir um protocolo de manutenção
A frequência de limpeza do seu pavimento depende principalmente do nível de tráfego ao qual será
submetido e da sua localização.

Recomendamos que estabeleça um plano de manutenção que determinará a frequência das operações de
limpeza por zona.
Exemplo de protocolo :

ZONA DE TRÁFEGO INTENSO :
1 VEZ POR DIA

COPA
SALA
DE REUNIÕES

ZONA DE TRÁFEGO NORMAL :
3 VEZES POR SEMANA: 2
LIMPEZAS POR ASPIRAÇÃO E
1 LIMPEZA MOLHADA
ZONA DE TRÁFEGO BAIXO :
1 VEZ POR SEMANA

RECEPÇÃO

SALA DE
ESPERA

ENTRADA
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Guia de aspiradores
Em baixo está uma lista não exaustiva de aspiradores que testámos e que provaram ser eficazes nos revestimentos
Dickson.

Fabricante

Dynamic 30

LS 38 L-ion

RX Eco Force 38

Dynamic 380

RX Eco Force 45

Dynamic 450

Área recomendada

< 200 m²

> 200 m²

> 200 m²

> 200 m²

> 400 m²

> 400 m²

Largura de trabalho

30 cm

38 cm

38 cm

38 cm

45 cm

45 cm

Com
fio

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sem
fio

Não

Sim

Não

Não

Não

Não

Modelo

Disponível
em versão

Contatos

França:
+39 049 8700307
Exportação:
+39 049 8700307
www.lindhaus.it
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Guia de máquinas
E m baixo está uma lista não exaustiva de máquinas de manutenção que testámos e que provaram ser eficazes nos
revestimentos Dickson.

Para as zonas muito cheias (quartos, escritórios individuais, pequenas lojas, pequenos restaurantes...) ou
com menos de 100 m²:

Fabricante

L20 / T20

280i

Multiwash 240

BR 30-4 C

LW 30

SC 100

Swingo 150 E

Duplos rolos
escovas
invertidos

Duplos rolos
escovas padrão
invertidos

Duplos rolos
escovas padrão
invertidos

Rolo microfibra
ou escova
vermelha +
aspiração

Rolo escova
padrão +
aspiração

Rolo escova +
aspiração

Rolo ativo-fibra
+ aspiração

20 cm

22 cm

24 cm

30 cm

30 cm

31 cm

33.5 cm

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Sim

Não

Sim

França:
01 64 72 61 61
Exportação:
0039 055 876 437
www.duplexitaly.com

Demadis
França:
01 69 21 28 08
Exportação:
0033 1 69 21 28 08
www.truvox.com

França:
0825820150
Exportação:
0033 825 820 150
www.kaercher.com

França:
+39 049 8700307
Exportação:
+39 049 8700307
www.lindhaus.it

França:
01 69 59 70 00
Exportação:
0032 24 63 44 16
www.nilfisk.com

França:
01 45 14 76 76
Exportação:
0033 145 147 676
www.taski.com

Modelo

Tecnologia

Largura de trabalho
Disponível
em versão

Com fio
Sem fio

Contatos

França:
02 47 41 55 66
Exportação:
0043 3452 766 110
www.rotowash.fr
www.rotowash.at

Para as zonas mais abertas (circulação, escritórios coletivos, restaurantes, cafetarias, lojas...) ou com
menos de 300 m²:

Fabricante

L30 / T30 / S30

340

Multiwash 340

BR 35-12

LW 38

SC 250

Duplos rolos
escovas invertidos

Duplos rolos
escovas padrão
invertidos
+
Vapor (opção)

Duplos rolos
escovas padrão
invertidos

Rolo escova padrão
(vermelho) +
aspiração

Rolo escova padrão
+ aspiração

Rolo escova padrão
ou rolo microfibra +
aspiração

30 cm

28 cm

34 cm

35 cm

38 cm

34 cm

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Não

Não

Não

Sim

Sim

Não

Sim

França:
01 64 72 61 61
Exportação:
0039 055 876 437
www.duplexitaly.com

Demadis
França:
01 69 21 28 08
Exportação:
0033 1 69 21 28 08
www.truvox.com

França:
0825820150
Exportação:
0033 825 820 150
www.kaercher.com

França:
+39 049 8700307
Exportação:
+39 049 8700307
www.lindhaus.it

França:
01 69 59 70 00
Exportação:
0032 24 63 44 16
www.nilfisk.com

Modelo

Tecnologia

Largura de trabalho
Disponível
em versão

Com fio
Sem fio

Contatos
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França:
02 47 41 55 66
Exportação:
0043 3452 766 110
www.rotowash.fr
www.rotowash.at

Para as zonas mais abertas (circulação, escritórios coletivos, restaurantes, cafeterias, lojas...) ou com
menos de 500 m²:

Fabricante

T45 / S45 / B30

420

Multiwash 440

LW 46

Duplos rolos escovas
invertidos

Duplos rolos escovas
padrão invertidos +
Vapor (opção)

Duplos rolos escovas
padrão invertidos

Rolo escova padrão +
aspiração

T45 / S45: 45 cm
B30: 30 cm

35 cm

44 cm

46 cm

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Não

Sim

França:
01 64 72 61 61
Exportação:
0039 055 876 437
www.duplexitaly.com

Demadis
França:
01 69 21 28 08
Exportação:
0033 1 69 21 28 08
www.truvox.com

França:
+39 049 8700307
Exportação:
+39 049 8700307
www.lindhaus.it

Modelo

Tecnologia

Largura de trabalho
Disponível
em versão

Com fio
Sem fio

Contatos

França:
02 47 41 55 66
Exportação:
0043 3452 766 110
www.rotowash.fr
www.rotowash.at

Para as zonas abertas ou com mais de 500 m²:

Fabricante

B45 / B60

Spray Borg

Swingo 350

T1 / T1B

R3

Duplos rolos escovas
invertidos

Orbital pendular +
Almofada “microfibraalgodão” (Super Zorb)

Rolo escova padrão
ou rolo ativo-fibra +
aspiração

Rolo escova +
aspiração

Extrator/Rolos
invertidos + aspiração
(tecnologia readyspace)

B45: 45 cm / B60: 60 cm

40.6 cm / 43.2 cm

38 cm

38 cm

38 cm

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Sim

Não

França:
02 47 41 55 66
Exportação:
0043 3452 766 110
www.rotowash.fr
www.rotowash.at

França:
04 75 81 54 72
Exportação:
001 760 295 2126
www.orbotusa.com

França:
01 45 14 76 76
Exportação:
0033 145 147 676
www.taski.com

França:
01 49 90 50 00
Exportação:
0032 32 179 411
www.tennantco.com

França:
01 49 90 50 00
Exportação:
0032 32 179 411
www.tennantco.com

Modelo

Tecnologia

Largura de trabalho
Disponível
em versão

Com fio
Sem fio

Contatos
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Guia de produtos de manutenção
Em baixo está uma lista não exaustiva de produtos de manutenção que testámos e que provaram ser eficazes nos
revestimentos Dickson.

Fabricante

> 10

Manutenção de rotina
(detergente neutro ou
ligeiramente alcalino)

Limpeza em
profundidade
(detergente alcalino)

Contatos

Produto de limpeza PU
0.5 %

Produto de limpeza
intensivo R
até 10 %

França:
09 67 14 16 68
Exportação:
0049 228 953 520
www.dr-schutz.com

Maxx Magic 2
0.3 %

Maxx Forte 2
a partir de 10 %

França:
01 49 69 65 00
Exportação:
00331 49 69 65 00
www.fr.ecolab.eu

Torvan concentrado
0.3 %
Econa concentrado
0.3 %

Torvan concentrado
1%
Econa concentrado
1%

França:
03 88 59 52 25
Exportação:
00333 88 59 52 25
www.kiehl-group.com

Produto de limpeza alcalino
EVO <1 %
Desengordurante TS EVO
< 0.5 %
Desengordurante multiusos
para pisos 1%

Produto de limpeza
alcalino EVO
2%
Desengordurante TS EVO
até 10 %

França:
02 32 96 93 93
Exportação:
00332 32 96 93 93
www.purodor-marosam.com

Polyactif 0.15%
Lumisol 1 %
Roctonic 2 %

Roctonic até 10 %

França:
04 50 37 49 54
Exportação:
00334 50 37 49 54
www.laboratoires-rochex.com

Taski Jontec 300
1à2%

Taski Jontec Stride
desengordurante
1à2%

França:
07 19 69 24 53
Exportação:
00337 19 69 24 53
www.diverseysolutions.com

Tanet SR15 (manual ou
mecânico)
De 0.25 à 0.5 %
Tanet Karacho (Manual)
De 0.25 à 0.5 %

Tanex allround
2%
Tanex Trophy
10 %

França:
01 69 18 95 00
Exportação:
0049 6131 964 03
www.wmprof.com

Guia para removedores de manchas
Antes de qualquer utilização, recomendamos que teste numa parte pouco visível do revestimento para validar a
eficácia do removedor de manchas. Após o uso, a área tratada deve ser completamente enxaguada com água limpa.
Fabricante

Denominação

Dose

Traços de cola,
borracha…

Elatex
Puro
Super
desengordurante

Scraper EVO

Taski Sprint
Spitfire Spray

Roctonic

Tipo de mancha

Óleo, gordura, alcatrão,
tinta de pintura, verniz,
resina, tinta, batom,
cera, cola …

Contatos
França:
09 67 14 16 68
Exportação:
0049 228 953 520
www.dr-schutz.com

Puro

Gorduras, óleo,
ketchup, vestígios de
chiclete…

França:
02 32 96 93 93
Exportação:
0049 228 953 520
www.purodor-marosam.com

Puro

Óleos, tinta de
marcador, batom,
gorduras…

França:
07 19 69 24 53
Exportação:
00337 19 69 24 53
www.diverseysolutions.com

Vestígios de solas de
sapatos

França:
04 50 37 49 54
Exportação:
00334 50 37 49 54
www.laboratoires-rochex.com

10 a 20%

IMPORTANTE
Nunca usar acetona, tricloroetileno, cera, detergente gorduroso ou diluente
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