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Manual de manutenção e limpeza para deck EPW

LIMPEZA E MANUTENÇÃO
DESFRUTE DA VIDA AO AR LIVRE
Os decks da EPW® requerem pouca manutenção e são projetados para durar muito tempo. Mas
como tudo, podem ocorrer acidentes e nós vamos ajudá-lo a resolvê-los e a prolongar a vida do seu
deck. Tenha em atenção que atividades excessivas poderão danificar o deck, tais como: andar de
skate, arrastar móveis ou vasos pesados, etc.

CUIDADOS GERAIS
Para manter o deck com aspeto de novo basta fazer uma limpeza ocasional com água e sabão, pelo
menos uma vez por ano. Contudo, para obter melhores resultados pode usar uma máquina de lavar
de pressão e uma escova. Tendo atenção à pressão que não deve exceder os 2500psi e sempre com
a ponteira a >30 cm de distância da superfície do deck. Lembre-se que as condições climáticas
podem influenciar a frequência de limpeza,

LIMPEZA DO DECK
1 - Remova móveis e/ou outros itens de cima do deck;
2 - Varra a superfície ou use um soprador para remover detritos soltos, como folhas;
3 - Limpe as juntas entre as réguas para garantir a drenagem adequada;
4 - Limpe o deck por pequenas secções garantindo que o deck se encontra molhado durante a
lavagem, permitindo que toda a sujidade e resíduos de detergente sejam enxaguados
completamente;
5 - Use um produto de limpeza adequado e siga as instruções de uso do mesmo;
6 - Esfregue suavemente a superfície do deck com uma escova apropriada e não metálica. Para
manchas mais resistentes, deixe o produto de limpeza atuar durante 10-15 minutos.
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LIMPEZA E MANUTENÇÃO
LIMPEZA DO DECK (CONTINUAÇÃO)
7 - Enxague a seção do deck completamente com água regular. Repita estas etapas até que toda a
superfície tenha sido limpa. Caso utilize água do furo, garanta que a mesma não é ferrosa.
8 - Deixe o deck secar completamente antes de colocar qualquer móvel e/ou outros acessórios de
volta.

SUJIDADE E DETRITOS
A área afetada deve ser borrifada com uma mangueira para remover os detritos da superfície. Use
água quente com detergente e uma escova de cerdas macias para remover sujidade e resíduos do
deck.

RISCOS E DESGASTE
Riscos podem atenuar ou desaparecer naturalmente após 12 - 16 semanas de desgaste.

MANCHAS DE GORDURA
Sempre que cair comida, a mesma deve ser removida o mais rápido possível. O deck deve ser limpo
dentro de sete dias para conseguir remover a mancha. Para remover, use água morna com
detergente e uma escova de cerdas macias.

MANCHAS DE FERRUGEM E TERRA
Use um produto de limpeza contendo ácido oxálico ou fosfórico, para clarear ou remover ferrugem e
sujidade. Pode ser necessário que o produto atue sobre a mancha por 10 a 15 minutos antes de
enxaguar. Caso persistam use o nosso spray tira nódoas.

REPLENTES E PROTETORES SOLARES
Certos ingredientes químicos em repelentes de insetos e protetor solar podem manchar a superfície
do deck. Não aplique esses produtos enquanto estiver no deck e se tiver protetor solar, bronzeador
ou repelente de insetos nos pés, não ande descalço no deck.
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LIMPEZA E MANUTENÇÃO
TAPETES E ACESSÓRIOS DECORATIVOS
Tapetes com revestimento de borracha, vinil ou látex podem marcar o deck. As marcas podem ser
removidas, mas recomendamos o uso de polipropileno de alta qualidade para evitar esse problema.
Os vasos de flores também podem criar problemas se ficarem diretamente na superfície do deck,
uma vez que a humidade pode ficar presa no mesmo. Com o tempo, minerais, fertilizantes e
alimentos vegetais, podem-se acumular e resultar numa descoloração nas réguas. Como tal,
recomendamos fortemente o uso de um suporte de planta ou outra estrutura para elevar o vaso e
permitir o fluxo de ar por baixo.

MOFO E BOLOR
O mofo pode crescer quase em qualquer lugar, inclusive no seu deck. Se existir mofo no seu deck,
existem diversos produtos comerciais disponíveis para removê-lo. Escolha um testado e siga as
instruções do fabricante. Não misture produtos de limpeza recomendados como um produto químico
nocivo uma vez que podem ocorrer reações.

REMOÇÃO DE NEVE E/OU GELO
Um soprador de folhas ou vassoura deve facilmente limpar uma leve camada de neve.
Nunca use pás de metal ou ferramentas de ponta afiada, nem picador de gel (mesmo de plástico),
para remover gelo ou neve do seu deck, uma vez que mesmo as réguas mais resistentes podem ficar
arranhadas. O ideal é usar pás de plástico ou vassouras com cerdas de plástico que removerão a
neve do deck e limitarão os riscos na superfície do deck.
Ao limpar a neve ou gelo faça-o no sentido longitudinal das réguas de deck, nunca perpendicular.
Escolha um "degelo" à base de cloreto de cálcio ou sal-gema para remover a neve e o gelo. Nunca
use areia para derreter o gelo uma vez que é naturalmente abrasiva e pode danificar a superfície das
réguas de deck. Evite igualmente o derretimento do gelo com a adição de corantes pois os mesmos
podem manchar o deck.
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