COMO EFETUAR A
MANUTENÇÃO DE

Embora impermeável na massa e resistente, MORTEX® deve
ser protegido das nódoas, tal como uma pedra natural.
A manutenção de uma superfície revestida com MORTEX®
depende, principalmente, da proteção utilizada sobre este.
Para superfícies envernizadas com BIPUR, o melhor é utilizar
um produto de limpeza neutro.
As superfícies protegidas com produtos naturais, óleo (OIL
MORTEX®) ou cera (BEALWAX), são mais sensíveis aos
ácidos e gorduras. Diariamente, basta uma esponja ou pano
embebidos em sabão suave nutritivo (sem agente agressivo)
para, por exemplo, uma solução de 1 litro de água morna com
1 a 2 colheres de FINISH SA TR bem diluídas (disponível na
BEAL e respetivos distribuidores).
Além disso, aconselhamos a aplicação regular nestas superfícies de óleo (OIL MORTEX®) ou cera (BEALWAX),
conforme o caso, a fim de “nutrir” o suporte. Impregne ligeiramente a superfície a tratar com um pano, pincel ou rolo.
Retire qualquer eventual excesso com papel absorvente sem
cor e estenda de imediato o restante com um pano de algodão branco limpo. Isso a fim de evitar corrimentos nas superfícies verticais ou sobre espessuras nas superfícies horizontais. Elimine, previamente, quaisquer depósitos calcários
ou outros.

Num duche, independentemente do revestimento deste, o
calcário da água deposita-se após cada utilização, o que permite que diversos resíduos (sabão, sujidades…) se fixem. É
necessária, portanto, uma manutenção semanal. Para eliminação deste tipo de depósito no MORTEX®, utilize vinagre
de vinho branco (também chamado vinagre cristal) diluído
em água morna (1 parte de vinagre para 2 partes de água).
Pulverize e deixe atuar alguns instantes antes de passar com
uma esponja macia. Comece por pequenas concentrações
de vinagre e aumente em função da quantidade de calcário
(máximo 2 partes de vinagre para 1 parte de água). Isso também é aplicável para as torneiras em contacto com MORTEX®. Recomendamos que efetue sempre e previamente
um ensaio numa pequena superfície.
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AVISO LEGAL
O aviso e, em particular, as recomendações relativas à aplicação e
utilização finais dos produtos, são fornecidos de boa-fé e baseiam-se
no conhecimento e experiência que a BEAL adquiriu até hoje sobre
estes produtos, quando estes são devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, são tantas as
diferenças entre materiais, substratos e condições específicas no local que estas informações ou recomendações escritas ou conselhos
não implicam qualquer garantia de qualidade comercial, para além da
garantia legal de defeitos não visíveis. A nossa responsabilidade não
poderá ser de forma alguma invocada na hipótese de uma aplicação
não conforme com as nossas indicações. Todos os dados e informações relativos à adequação e aplicação não dispensam que o cliente
efetue as suas próprias verificações e ensaios. Todas as encomendas são aceites sob reserva das nossas Condições gerais de venda
em vigor. Os utilizadores devem imperativamente consultar a versão
mais recente das instruções correspondentes ao produto visado, que
serão entregues sob pedido.
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