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Instruções de limpeza e manutenção  
Produtos de pavimento Hakwood com acabamento de óleo e DuoVarnish 
 
Informações importantes antes da instalação 
É EXTREMAMENTE IMPORTANTE que leia e compreenda estas informações na íntegra antes de iniciar a 
instalação.  
A manutenção e/ou os cuidados inadequados podem anular a garantia.  
 
Informações gerais: 
O pavimento previamente acabado entregue recentemente pela Hakwood demora três semanas até endurecer 
completamente. Durante a primeira semana, recomendamos limpar apenas com um aspirador de pó ou uma 
esfregona para pó com um pano seco (não use um pano húmido). 
Durante a segunda semana, limpe suavemente com um pano húmido embebido em água e bem escorrido. Após 
a terceira semana, pode fazer-se a manutenção do pavimento utilizando produtos de manutenção Hakwood 
Complete. 
 
Proteção do pavimento 
O pavimento de madeira de folhosas pode ser um belo investimento. Para proteger contra danos devidos a 
humidade e mau tratamento, siga as orientações de proteção da Hakwood: 
 
Orientações de proteção da Hakwood 

 Limpe sempre o pavimento de acordo com as instruções dos produtos de cuidados e limpeza Hakwood 
Complete. 

 Manter a humidade relativa interior entre 40% e 65%. Se não se respeitar esta medida de prevenção, o 
Duoplank pode rachar, separar-se, descolorir, empenar, arquear e delaminar. 

 Em pavimento de madeira, utilize protetores de feltro debaixo de todas as pernas de mobiliário. 

 Limpe imediatamente quaisquer derramamentos. 

 Coloque passadeiras antiderrapantes ou carpetes em áreas de elevado tráfego. 

 Coloque tapetes antiderrapantes junto das portas (no interior e no exterior) para reter abrasivos como 
sujidade, granalha e areia. 

 Substitua rodas de mobiliário duras e estreitas (em plástico) por rodas de borracha. 

 Não use tapetes com avesso de espuma, borracha ou plástico, uma vez que podem descolorir o 
pavimento. 

 Não use produtos de limpeza à base de amoníaco, produtos à base de cera, detergentes, lixívia, polidores, 
sabões de óleo ou materiais ácidos como o vinagre. 

 Não use sapatos de salto alto quando o tacão metálico estiver à vista e em contacto direto com o 
pavimento de madeira. 

 Não ande no pavimento com quaisquer objetos duros e/ou afiados salientes da sola. 

 Mantenha as unhas dos animais domésticos aparadas para evitar arranhões no acabamento. 
 
Plano de limpeza e cuidados 
As superfícies do pavimento de madeira com acabamento de fábrica da Hakwood requerem limpeza, cuidados e 
tratamento com óleo periódicos. 
A frequência dos tratamentos depende da utilização, do movimento, do desgaste geral, da frequência da 
limpeza, da exposição à luz solar, etc. Encontra abaixo algumas orientações: 
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Método Residência Comercial ligeiro Comercial 

LIMPEZA: Limpeza de rotina  1 - 2 vezes por mês 6 - 8 vezes por mês  todos os dias 

LIMPEZA: Limpeza profunda 
 

1 - 2 vezes por ano 1 vez por mês 2 - 3 vezes por mês 

TRATAMENTO COM ÓLEO: 
Tratamento periódico  
 

1 - 2 vezes por ano 1 vez por mês 2 - 3 vezes por mês 

PROFISSIONAL: Limpeza profunda e 
renovação  

1 vez a cada 3 anos 1 vez por ano 1 - 2 vezes por ano 

 

Limpeza do pavimento 
Recomenda-se a limpeza e manutenção regulares com Hakwood Complete CLEAN para manter o seu pavimento 
de madeira protegido e com o seu melhor aspeto. 
 
ORIENTAÇÕES: Limpeza de rotina 
1. Varra, passe uma esfregona para o pó ou aspire antes de limpar com Hakwood Complete CLEAN. 
2. Agite bem o recipiente antes de usar. 
3. Dilua o Hakwood Complete CLEAN numa proporção de 1 a 50-100 com água morna limpa, aprox. 100-200 ml 
de CLEAN em 10 l de água.  
4. Aplique uma camada fina e uniforme no sentido das tábuas de madeira, utilizando uma esfregona de 
microfibra ou um pano sem fiapos. A superfície a limpar deve ser apenas humedecida (não molhada). Renove o 
líquido de limpeza com uma nova diluição de CLEAN se ficar preto com sujidade.  
5. Após a utilização, limpe as ferramentas com água limpa. 
 
ORIENTAÇÕES: Limpeza profunda 
1. Varra, passe uma esfregona para o pó ou aspire antes de limpar com Hakwood Complete CLEAN para remover 
a sujidade da superfície.  
2. Agite bem o recipiente antes de usar. 
3. Dilua o Hakwood Complete CLEAN numa proporção de 1 a 10 com água morna limpa, aprox. 10 l de água.  
Se necessário, pode utilizar-se o Hakwood Complete CLEAN a uma concentração maior, até sem diluição.. 
4. Trabalhe por secções, aplicando uma camada fina e uniforme no sentido das tábuas de madeira, utilizando 
uma esfregona de microfibra ou um pano sem fiapos. A superfície a limpar deve ser apenas humedecida (não 
molhada). 
5. Após a limpeza profunda, passe com uma esfregona humedecida em água limpa para remover quaisquer 
resíduos do pavimento.  
6. Após a utilização, limpe as ferramentas com água limpa. 
 
Limpeza TOTAL: 
Recomendação: Esprema a esfregona durante o processo de limpeza para evitar deixar um rasto de sujidade. 
Recomendação: Para manchas difíceis, derramamentos pegajosos e marcas de calçado, use um pano limpo ou 
uma esponja para aplicar o agente de limpeza diluído diretamente na área suja à mão, conforme necessário. 
 
Cuidados do pavimento 
A manutenção regular com o Hakwood Complete OIL CARE melhora o aspeto visual e aumenta a durabilidade de 
um pavimento. O Hakwood Complete OIL CARE tem componentes que criam um efeito de “enchimento” no 
acabamento do pavimento. Este efeito renova os cuidados e a proteção.  
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ORIENTAÇÕES: Manutenção de rotina 
1. Remova todo o pó, sujidade e gordura do pavimento utilizando uma esfregona, uma escova macia ou um 
aspirador antes de usar o Hakwood Complete OIL CARE. 
2. Deixe o recipiente do Hakwood Complete OIL CARE à temperatura ambiente e agite bem. 
3. Dilua o Hakwood Complete OIL CARE numa proporção de 1 a 30 com água à temperatura ambiente, aprox. 
200-400 ml em 10 l de água.  
4. Utilizando um adaptador adequado (uma esfregona de microfibra ou um pano sem fiapos), aplique uma 
camada húmida (não molhada) sobre a superfície do pavimento, na direção das tábuas e deixe secar. 
5. Após a utilização, limpe as ferramentas com água limpa. 
6. Após 60 minutos, já se pode caminhar sobre o pavimento.* 
* As condições ideais são 18 – 25 °C, humidade relativa < 65%. Temperaturas baixas e humidade elevada 
prolongam o tempo de secagem, ao passo que temperaturas elevadas e humidade baixa o encurtam. 
ORIENTAÇÕES: Cuidados profundos 
1. Remova todo o pó, sujidade e gordura do pavimento utilizando uma esfregona, uma escova macia ou um 
aspirador antes de usar o Hakwood Complete Oil Care. 
2. Deixe o recipiente do Hakwood Complete OIL CARE à temperatura ambiente e agite bem. 
3.  Use o Hakwood Complete OIL CARE numa concentração mais intensa, até não diluído, para renovar o 
acabamento e remover riscos e uniformizar o brilho do pavimento. 
4. Utilizando um adaptador adequado (uma esfregona de microfibra ou um pano sem fiapos), aplique uma 
camada húmida (não molhada) sobre a superfície do pavimento, na direção das tábuas e deixe secar. 
5. Após a utilização, limpe as ferramentas com água limpa. 
6. Após 60 minutos, já se pode caminhar sobre o pavimento.* 
* As condições ideais são 18 – 25 °C, humidade relativa < 65%. Temperaturas baixas e humidade elevada 
prolongam o tempo de secagem, ao passo que temperaturas elevadas e humidade baixa o encurtam. 
 
Nota importante 
• As manchas e as marcas do aplicador podem remover-se com Hakwood Complete CLEAN não diluído com um 
pano ou uma esponja branca que não risque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


