
PISO LAMINADO EUCAFLOOR
MANUAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA



Sua família merece o melhor piso laminado do mercado, 
por isso ao escolher o Eucafloor você garantiu mais qualidade 
de vida para sua família e uma casa mais confortável e bonita. 
 
A Eucatex desenvolveu este guia, com dicas de limpeza, para 
seu piso Eucafloor ficar bonito por muito mais tempo.

O PISO LAMINADO EUCAFLOOR 
TRANSFORMA A SUA CASA 
PARA MELHOR!



O Sr. Dicas, especialista nos pisos Eucafloor, vai ensinar, 
nas próximas páginas, tudo o que você precisa saber 
para limpeza, conservação e cuidados com seu novo 
piso laminado.
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MAIS CONFORTO, BELEZA 
E PRATICIDADE COM 
OS PISOS LAMINADOS 
EUCAFLOOR



O Eucafloor é produzido com o exclusivo HPP, o melhor substrato para pisos laminados. 
É rápido de instalar, sem quebra-quebra e não deixa cheiro! Além de moderno 
e resistente, é amigo do meio ambiente, já que é feito com madeira de reflorestamento.

PARABÉNS, VOCÊ OPTOU PELO MELHOR PISO LAMINADO

O Eucafloor possui proteção 
antibacteriana contra fungos 
e bactérias, o que impede 
o crescimento destes parasitas 
em sua superfície.

A fabricação utiliza alta tecnologia 
e não dá chances ao aparecimento 
de cupins. Apenas tenha a certeza 
de que a instalação será feita em 
um local livre de cupins!

Um piso de fácil manutenção 
que combina com tudo. 
Sua casa mais confortável e bonita 
com os pisos Eucafloor.



LIMPEZA SIMPLES



Para limpar, utilize vassoura 
de pelo macio, aspirador 
ou pano umedecido com produtos 
de limpeza indicados na tabela 
do Sr. Dicas (páginas 10 e 11).

Não use ceras para dar brilho 
nos pisos Eucafloor. 
Elas formam camadas gordurosas, 
que dificultam a limpeza e causam 
manchas.

Na hora da limpeza, não utilize 
palha de aço, esponjas corrosivas, 
saponáceos ou objetos pontiagudos, 
como facas, estiletes, entre outros. 
Pisos riscados não podem 
ser recuperados.

Água sanitária mancha 
seu Eucafloor. 
Não utilize no seu piso!

Os pisos Eucafloor vão te ajudar a economizar tempo na hora da limpeza. 
Confira nossas dicas para garantir longa vida ao piso e evitar danos em sua superfície!



PROTEJA SEU 
EUCAFLOOR: 
NÃO JOGUE 
ÁGUA



Na hora da limpeza é preciso ter cuidado com a água!
Lembre-se, madeira não se lava!
Pisos de madeira não podem ser expostos a àgua e locais de umidade.

Não lave seu piso!
Faça a limpeza utilizando apenas 
um pano úmido (bem torcido).

Retire imediatamente qualquer 
líquido (água, refrigerante) que caia 
sobre o piso. Líquidos e umidade 
podem causar danos aos pisos 
laminados.

Nas áreas em contato com água 
ou umidade, como banheiros 
e cozinhas, o cuidado deve ser 
redobrado. Em lugares úmidos, 
utilize sempre vedação com silicone 
nas bordas das réguas junto aos 
perfis de acabamento.

Os animais de estimação também 
têm de se adaptar! Xixi e pote de 
água sobre o piso são proibidos.



Confira a tabela do Sr. Dicas
e utilize os melhores produtos 
de limpeza para cada situação.

Suco de uva, vinho, café, 
refrigerante e mercúrio

Tinta base solvente, 
verniz e graxa

Pano torcido com detergente 
neutro ou limpador multiúso, 
diluídos em água

Aguarrás, solvente para tintas 
e querosene no local. 
Para remover a gordura 
deixada por esses produtos, 
utilize pano umedecido com 
água e sabão neutro

Tinta de caneta
ou mercúrio

Batom e tinta latéx

Algodão com álcool diluído 
em água

Esmalte de unhas

Limpeza geral

Produtos gordurosos

Algodão com acetona 
somente no local

Pano torcido em solução de 
água e detergente neutro, ou o 
limpador Pratice Bombril para 
pisos Laminados Eucafloor

Pano umedecido em solução 
de água e sabão líquido neutro

TIPOS DE MANCHAS PRODUTOS PARA LIMPAR

INSTRUÇÕES
DE LIMPEZA



CUIDADOS ESPECIAIS

Além da limpeza, outros cuidados também são
indispensáveis. Observe como você e a sua família 
podem preservar a casa nova!

Na hora de mexer na disposição da mobília, evite 
arrastar os móveis para não riscar seu piso laminado.

Os pés das mesas, cadeiras e outros móveis podem 
arranhar seu piso. Proteja utilizando feltros nos pés 
de todos os móveis, evitando danos permanentes.

CUIDADO NA MOVIMENTAÇÃO DOS MÓVEIS!



Sapatos de salto alto sem borrachinha podem 
furar ou marcar seu Eucafloor.

Tapetinhos na porta de entrada vão evitar que 
a sujeira entre em sua casa e também que 
areia e pedras possam arranhar 
o seu piso Eucafloor.

Escolha suas cadeiras de rodinhas
com atenção. Utilize cadeiras com rolantes 
de poliuretano (material mais macio), 
pois o uso de qualquer outro tipo 
de rodinha poderá riscar o piso.

EVITE!



COMO CONSERVAR OS PISOS EUCAFLOOR

Para não perder essa garantia, 
você precisa seguir com atenção 
as indicações do Sr. Dicas. 
Veja como é fácil manter este benefício.

Não jogue água Não exponha o piso a objetos 
pontiagudos

Não deixe a água ou o xixi do animal de estimação
em contato com o piso

CONSULTE O CERTIFICADO
DE GARANTIA DO SEU PISO.

O SEU PISO NOVO
TEM GARANTIA



Não instale em ambiente infestado 
por pragas

Não exponha à luz solarNão permita a infiltração de líquidos

Não deixe objetos quentes 
em contato com o piso

Não faça chamas sobre o piso Não exponha o piso à chuva

COMO CONSERVAR OS PISOS EUCAFLOOR



EM CASO DE DÚVIDA,
ENTRE EM CONTATO 
COM A EUCATEX

0800 17 21 00 Ligar de um telefone fixo

atendimento@eucatex.com.br

http://www.eucafloor.com.br


