
MANUAL DE MANUTENÇÃO COLEÇÃO TAIGA

MANUTENÇÃO DA MADEIRA 

CONSERVAÇÃO 
LIMPEZA 
MANUTENÇÃO

CONSERVAÇÃO:
É recomendado o uso de capachos nas entradas para retenção de pequenas pedras ou grãos aderidos aos calçados, 
pois esses podem riscar ou marcar a madeira.
Vasos de plantas devem ser colocados com pratos plásticos impermeáveis, para não passar umidade para a madeira, 
e periodicamente devem ser mudados de lugar para evitar a condensação da água na parte inferior do prato.
Colar feltros nas bases dos móveis e cadeiras para evitar riscos quando movimentados. Ou utilizar cobertores para 
arrastar móveis mais pesados. Em local em que móveis com rodízios serão movimentados com muita frequência, o 
ideal seria o uso de tapetes para proteger o piso.
Líquidos derramados no caso de acidente (água, bebidas), enxugar imediatamente evitando a penetração na madeira. 
Enxugar imediatamente também no caso de urina de animais.
Produtos com álcool, acetona, solventes, querosene entre outros, podem danificar a pintura.
Como o piso é de madeira maciça, pequenas marcas feitas por objetos com pequenas áreas e muita tensão, como 
saltos, pés de mesas pontiagudos, escadas de metal, podem deixar marcas, isso é natural do piso e não tem conserto.
Áreas com muita exposição ao sol, podem sofrer alteração de cor e dilatação diferente em relação às menos expostas. 
Portanto é importante evitar que isso aconteça.

LIMPEZA:
Remover toda a sujeira com vassoura de pelos ou aspirador.
Passar pano ou esponja macia (sem abrasivo), levemente umedecido em água (ou solução fraca com detergente 
neutro). Evitar excesso de água: pano ou esponja umedecido e não molhado – a diferença é que a umedecida não 
deixa o piso molhado. É aconselhável passar um pano macio e seco para auxiliar na secagem.
Não encerar o piso, nem mesmo com cera líquida. A cera cria uma camada de aderência para a poeira que altera o 
aspecto do piso.

RECUPERAÇÃO DO PISO OU PAINEL:
Piso e Painel (incluindo parede externa):
O Shou Sugi Ban é pintado com o Stein à base d´água da Sayerlack num processo que penetra na madeira e não cria 
película. Com sol e chuva, a cor pode desbotar um pouco, mas não perde a coloração. Porém a recuperação da cor é 
fácil, pois como não cria película, somente lavando e esperando secar, pode-se passar o Stein novamente sem criar 
película, respeitando instruções de uso do produto

MANUTENÇÃO

CUIDADOS

Cuidado com pequenas pedras ou grãos aderidos aos calçados podem riscar ou marcar a madeira. Vasos de plantas 
devem ser colocados com pratos plásticos impermeáveis, para não passar umidade para a madeira, e periodicamente 
devem ser mudados de lugar para evitar a condensação da água na parte inferior do prato. Cuidar para não arrastar 
móveis e cadeiras pesados (de ferro, ou madeira), para evitar riscos no deck. Líquidos que possam manchar, derramados 
por acidente, devem ser enxutos imediatamente evitando a penetração na madeira. Limpar imediatamente também 
no caso de urina de animais. O Deck é pintado com o Stein à base d´água da Sayerlack num processo que penetra 
na madeira e não cria película. Com sol e chuva, a cor pode desbotar um pouco, mas não perde a coloração. Porém 
a recuperação é fácil, pois como não cria película, somente lavando bem e esperando secar, pode-se passar o Stein 
novamente sem criar película, respeitando instruções de uso do produto. O tempo para desbotamento pode variar 
conforme a região de instalação e a exposição ao tempo.

LIMPEZA

Remover toda a sujeira com vassoura macia ou soprador. Lavar com mangueira, e se preciso detergente neutro, 
enxaguando bem para retirar todo o detergente. Se necessário, esfregar somente com vassouras ou escovas sempre 
macias. Caso queira usar uma lavadora de alta pressão, cuidar para que o jato esteja bem aberto e longe da régua do 
deck, pois a força da água destas lavadoras pode arrepiar a madeira e até marcá-las, inclusive tirando um pouco do Stein.

TAIGA ALBERTA

Não usar nada que possa gerar atrito com o carbonizado, como escovas ou vassouras duras; pois o atrito na superfície da madeira carbonizada pode danificá-
la. No uso de área externa, se necessário lavar com mangueira, não usar detergente, sabão ou qualquer outro produto químico. Jamais usar uma lavadora de 
alta pressão, ou jato muito forte de água, pois a força da água pode quebrar o craquelê.

ATENÇÃO:
É IMPORTANTE evitar poeira em geral, como de lixamento, gesso ou outros produtos próximos as áreas em que estiver instalado o produto com o SHOU SUGI 
BAN COLEÇÃO TAIGA - ALBERTA. Como a superfície do produto é irregular, com craquelê, a poeira penetra nas reentrâncias do produto e muitas vezes a 
limpeza fica difícil, principalmente em áreas internas onde não é possível lavar com mangueira.Nestes casos faz-se necessário um tingimento para recuperar 
e equalizar a cor do produto. Para ambientes de grande fluxo de pessoas, será necessaria a manutenção do craquele.

RECUPERAÇÃO DO PISO SHOU SUGI BAN COLEÇÃO TAIGA - ALBERTA:
Após o processo da carbonização do piso, é feito um isolamento com imersão de corante e impregnante, portanto em caso de lascar ou riscar profundamente 
o piso por algum acidente, a recuperação da cor se faz com o próprio tingimento e recuperação do verniz no local danificado.


