
REMOÇÃO DE
MANCHAS

M A N U A L  C O M P L E T O



PREFÁCIO

Esse manual foi desenvolvido para ajudar
profissionais que atuam com restauração de pisos e
superfícies, bem como pessoas/empresas que
queiram ingressar na área.

Atualmente é muito difícil lidar com a variação de
preço de produtos em geral, e no mundo da
restauração não é diferente. 

Por isso esse material foi desenvolvido baseado na
minha experiência de 15 anos a frente do
RESTAURADOR VIP. Então, é necessário que nós
profissionais saibamos quais produtos atenderão
nossa necessidade sem diminuir nossa margem de
lucro e manter a mesma qualidade.

https://restauradorvip.com.br/inscricoes-3


Esse ebook será composto por 5 capítulos, mas os 3
primeiros serão essenciais para seu entendimento
referente a mancha de pisos.

Cap. 1 Tipo de manchas;
Cap. 2 Os produtos e suas finalidades.
Cap. 3 Pesquisa, Como descobrir o que causou as
manchas
Cap. 4 O combinado não custa caro.
Cap. 5 Manual completo
 
Vamos lá
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Ocorrem pela queda acidental ou contato prolongado
entre a superfície e o agente que causou as manchas.
Veremos a seguir 4 exemplos de manchas;

          As manchas de óleo nas pedras instaladas na
cozinha,     principalmente ao lado do fogão. 

         Manchas que infiltradas pelo verso da pedra,
que são quando o cimento (rejunte) ou silicone que
são usados para colar a pedra, contaminam
internamente trazendo a marca para superfície. 

           Manchas de ferrugens, ocorre nas pedras que
possuem em sua composição oxido de ferro, e em
contato com a água trazem a superfície as marcas
internas de ferrugem.

         Manchas infiltradas na madeira, normalmente
são escuras e próximas aos cachilhos ou rodapés.
Normalmente acontecem por excesso de umidade.
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Entendendo Tipos de Manchas Infiltradas
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Para todo tipo de problema, existe uma solução. E
nesses casos, precisaremos de produtos que, ao
entrarem em contato com a superfície, puxem a
substância que impregnou a superfície.
Essas manchas são mais comuns em pisos porosos,
mas ainda assim é possível vermos em pisos polidos
(não impermeabilizados) nos casos de infiltração por
óleos.
 
ADERIDAS: 

Ocorrem quando algo é colocado sobre a superfície e
não é realizado as devidas remoções ao término dos
trabalhos. Como exemplo posso mencionar a
colocação de rejunte, cimentos que respingam de
obras, massas de texturas, fitas adesivas que deixam
coladas por muito tempo e aderem a superfície e as
mais comuns, tintas e vernizes.
Para esse tipo de remoção é necessário produtos que
desintegrem o material aderido sem nenhum prejuízo
a superfície.
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POR CORROSÃO:

 
Queda acidental  de produtos ácidos tais como,
vinagre, vinhos, coca cola, whisky, suco de limão e até
um simples suco (tang) podem comprometer o brilho
de uma superfície que tenha mármore. Por outro lado,
o granito, por ser uma pedra mais dura, é mais difícil
ser danificada por completa, exceto se um limpa
alumínio entrar em contato com a pedra, essa
causará manchas profundas.

Outra pedra muito comum em residências são os 
 porcelanatos que apesar de sua dureza, não resistem
a muitos produtos, principalmente os ácidos. 

E em caso de manchas causadas por esse agente,
apenas o polimento profissional resolverá por
completo o problema.
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Dentro do meu treinamento completo para
restauração de pisos e superfícies, disponibilizo
diversas dicas, inclusive mostrando na prática, e aqui
nesse material quero te dar uma delas, que é o teste
da água.

Quando encontrar manchas esbranquiçadas em
pedras escuras, molhe a superfície para ver se ela
volta a ter a cor normal enquanto estiver úmida, nos
casos em que as manchas permanecerem
esbranquiçadas, infelizmente  será necessário a troca
da pedra. 

E por que é importante o profissional de restauração
saber isso? Para não fechar serviços e depois não
conseguir entregar o resultado esperado pelo cliente.
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Manchas causadas 
por ceras e resinas:

 Você já deve ter visto, principalmente em residências
antigas, aqueles pisos todo manchado e com diversas
cores, viu?
É uma das coisas que mais frustram os moradores
desse tipo de residência, alguns inclusive tem até
vergonha de levar convidados devido ao piso, mas é
algo muito simples de resolver, basta remover todas
as camadas antigas de ceras e pronto, tudo volta ao
normal. Claro que é necessário conhecer os produtos
a serem utilizados (nesse caso produtos alcalinos
para remoção).
Dentro do treinamento Restaurador Vip tem um
módulo especifíco para remoção de ceras de diversos
pisos.
Dentro da restauração de pisos, é o tipo de serviço
que se souber vender, sua empresa faturará muito
dinheiro, pois existe uma grande demanda, porém
pouquíssimas pessoas/empresas sabem executar.
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Vamos começar a falar sobre um dos produtos mais
importantes, aquele que não pode faltar em sua
maleta de trabalho.
Produtos Quimicos Puros:
Peroxido de Hidrogênio:

Trata-se de um líquido viscoso e poderoso oxidante, o
peróxido de hidrogênio atua ainda em diversos
mecanismos de degradação de aminoácidos, por
conta de seu poder oxidante elevado que libera
oxigênio puro. 
De uma forma simples, esse produto é usado na
composição de vários outros produtos, como por
exemplo, linha de produtos Vanish, no nosso caso o
Famoso Tiramanchas da Pisoclean, usamos ele
também na limpeza de mármores travertino bruto
para remoção das sujidades, principalmente quando
instalados externamente
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Toluol e/ou Tolueno: Solvente e diluente de: tintas em
geral como tintas de primeira demão, tintas
protetoras de secagem rápida, esmaltes sintéticos,
vernizes, lacas, resinas, colas de neoprene e adesivos
a base de borrachas sintéticas. 
Esse produto é controlado pela Policia federal
(compra máxima 2 litros por CPF/CNPJ).

Xilol: O xilol substitui o toluol em quase todos os
casos e, as vezes, é aplicado quando for necessário
um produto com evaporação mais lenta do que o
toluol. 
O xilol é largamente utilizado pelas indústrias de
tintas e vernizes. É excepcional solvente para resinas
acrílicas, além de remover colas de fitas de mármores
e ainda remove com bastante facilidade as resinas
acrílicas de escadas e ceras em geral. 
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“Obs: Esses dois produtos na química são
considerados os removedores universais e algumas
empresas vendem o TX (mistura de toluol e xilol).
Mas você mesmo pode criar seu removedor super
poderoso, misturando ambos o produtos na diluição
de 5 litros de Xilol e 1 litro de Toluol ou tolueno.

Removedores Especiais: Ótimo exemplo destes
removedores é o Removedor de rejunte Epóxi da
Pisoclean (Testado e Aprovado). Sem cheiro e
incolor, remove rejunte epóxi, massa plástica,
pichações e até manchas de catalisador (já testamos
outros produtos com a mesma nomenclatura que
vem em potes plásticos e não funcionaram como
ele), inclusive, se colocado o Removedor mencionado
em embalagem de plástico, vai derreter.
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Produtos Ácidos: A diversos produtos ácidos de boa
qualidade e alguns com a composição alterada para
não queimar porcelanatos e cerâmicas polidas
Desincrustante - LP, esses produtos são usados para
remover cimentos e rejuntes destas superfícies, bem
como podem ser usados com cuidado em granitos
polidos. 
Normalmente esses produtos são fabricados para
serem utilizados em pedras brutas muito sujas e
impregnadas de resíduos cimenticíos e rejuntes.

Tome nota: Jamais utilize produtos ácidos em
mármores polidos.
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Produtos Alcalinos: É comum encontrarmos diversas
marcas de produtos voltado para restauração de
pisos, porém é necessário conhece-los antes mesmo
de executar o processo no seu cliente, uma vez que
qualquer erro pode custar muito dinheiro. Aqui no
Restaurador Vip nós fizemos testes diários de
diversas marcas de produtos e repassamos para a
plataforma onde os alunos de acesso. Mas no geral,
quando for adquirir um produto alcalino, opte pelos
produtos concentrados, mesmo que num primeiro
momento pareça ser mais caro.

Esses produtos são utilizados para limpezas
extremamente pesadas, principalmente para remoção
de ceras e gorduras, esse último tipo de sujidade é
muito comum as donas de casa utilizarem o Veja
Limpeza Pesada,  produto esse totalmente alcalino.
Mas por sermos profissionais, precisamos de
produtos específicos que não danifiquem a
superfície, como por exemplo, Limpeza pesada LP,
Pek Removedor e o Tiraoleo (pasta usada para tirar
manchas infiltradas de óleo), ambos da marca
Pisoclean.
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Removedores de ferrugem: A dois tipos de
removedores de ferrugens, os neutros e ácidos. Os
neutros podem ser usados em qualquer superfície
(inclusive roupas), é muito comum ser encontrado em
gel, o que o torna mais eficiente em manchas de
ferrugem.
Por outro lado, temos os removedores ácidos, que
são indicados para superfícies brutas e em casos
específicos, em alguns granitos polidos.
E claro, para que eu pudesse entregar o melhor
conteúdo para meus alunos e também aos meus
clientes, realizei 3 testes com marcas e composições
diferentes. 
Os produtos utilizados foram Pek Ox Pisoclean - Veto
Plus Belinzoni – Oxilene.
Dentro do treinamento Restaurador Vip, é possível ver
na prática como cada removedor se comportou. 
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Separei uma lista com os possíveis  vilões que
podem ter causado as manchas. Mas vale ressaltar,
que com o tempo, os pisos vão ganhando um novo
tom (mais escuro), e isso acontece  pelo uso
excessivo de produtos alcalinos que abrem a
porosidade permitindo a penetração de sujidade. 

É bem comum recebermos ligações de pessoas
desesperadas informando que derrubaram algum
produto no piso (principalmente os escuros) e
ficaram com “pingos”, e normalmente respondo que
isso acontece devido a ação do produto que limpou
a pedra, retornando a cor original. 

Mas essa resposta só é verdadeira se não foi um
desses agentes abaixo que entrou em contato com o
piso.
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Pesquisa: Como descobrir o que causou as
Manchas?
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Vamos ver?

1 – Limpador de Alumínio;
2 – Semorin;
3 – Limpa Pedra;
4 – Pato Limpa Limo;
5 – Hipoclorito;
6 – Coca Cola;
7 – Vinho;
8 – Suco de Limão;
9 – Shampoo;
10 – Chocolate
11 – Protetor Solar
12 – Leite de Magnésio

Quando realizar a visita técnica ao cliente, procure
identificar/investigar a causa da mancha.
Normalmente as empregadas ou diaristas usam
produtos de forma errada, por isso questione e, se
possível, peça para ver quais produtos de limpeza ela
(empregada) está utilizando no dia-a-dia. E ai aquela
dica anterior, em casos de pisos escuros, faça o teste
da água.
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O combinado não custa caro, nunca faça promessas
infundadas.
Além de toda parte prática que ensino no meu
treinamento Resutarador Vip, também ensino como
fazer as visitas técnicas, e acho fundamental essa
parte porque me recordo do inicio das atividades da
minha empresa, sem muito conhecimento e
precisando fechar os serviços, acabava prometendo
mais do que deveria, e isso me custou algumas
noites de sono, além de retirar dinheiro do próprio
bolso para tentar solucionar problemas.
Recentemente fechamos um trabalho em um prédio
pelo valor de R$ 30.000,00 e durante a negociação
não hesitei em dizer que algumas manchas seriam
removidas, e outras não, mesmo com medo do
cliente não gostar e fechar com outra empresa. Mas
ao final fechou conosco e de fato aconteceu que
conseguimos retirar uns 90% das manchas, mas o
cliente não pôde nos cobrar, pois o “combinado não
sai caro”
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O COMBINADO NÃO CUSTA CARO
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GUIA SIMPLIFICADO DE REMOÇÃO DE MANCHAS
 
ADESIVOS

Fitas adesivas utilizadas para forração e proteção
(durante o rejuntamento) de revestimentos, podem
transferir sua cola, causando manchas na superfície.

 Procedimentos:
1ª Opção: Aplique Xilol sobre a superfície, raspe o
excesso com lâmina utilizada para limpeza de vidros,
na falta deste, utilize espátula bem fina, faça a
reaplicação até que a cola seja toda removida (esse
produto possui cheiro de solvente).

2ºOpção: Manchas de adesivo em limestones (é um
tipo de pedra utilizada em pisos e paredes),
costumam formar marcas muito difíceis de serem
removidas, uma solução que encontramos foi limpar
as marcas com esponjas de melanina com Refine
(pisoclean) ou Lux esfoliante(belinzone). 
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Mármores brancos podem amarelar depois de
assentados. Isso pode ocorrer devido aos raios UV,
oxidação do ferro contido na pedra, ceras, resinas,
impermeabilizantes inadequados e etc. 
E posso garantir são manchas complicadas de serem
removidas.
 
Procedimentos: 
 
Ceras e Resinas
1. A aplicação de um ótimo alcalino resolverá o
problema de forma simples.
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Outras manchas:

1. Aplique Pek Tiramanchas ou Peroxido de
Hidrogênio 200 volumes diretamente sobre as
manchas.
2. Deixe agir durante 24h.
3.Repita se necessário.
4. Manchas em superfícies verticais, em locais que
necessitem de isolamento ou mais insistentes,
podem e devem ser tradadas com o uso de Talco
(podendo ser a opção industrial ou pó de
cataplasma).

 
 Atenção: Antes de reaplicar observe se ouve alguma
alteração nas manchas mesmo que superficiais. Nos
casos de mármores brancos, as manchas são bem
complicadas de serem removidas, nunca prometa a

seus clientes que elas sairão, porque você pode ficar
com o mico na mão.
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ALVEJANTES E ÁCIDOS

Alvejantes e removedores de ferrugem utilizados em
lavanderias, causam graves corrosões a diversos
tipos de superfícies, principalmente em granitos
polidos, porcelanatos e cerâmicas. 

Os produtos ácidos, como alvejantes e removedores
de ferrugem, abrem os poros dos revestimentos e
causam a perda de cor e, em alguns casos, essa
perda pode ser definitiva. 

Para saber, basta seguir a dica anterior, o famoso
teste da água. Se durante o teste, enquanto a pedra
estiver úmida e não voltar a cor original, significa que
a pedra esta condenada.
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Como fazer a remoção:
Apenas quando o polimento não foi comprometido:

Com o piso limpo e seco (faça um teste prévio),
aplique uma demão de Impermeabilizante
Intensificador.
 
Superficies com o polimento danificado:
 Granitos:
1 - Com o piso limpo, aplique o pó de polimento para
granitos com fibra pelo de porco ou branca até secar,
se necessário, reaplique o pó até recuperar o brilho.
2 - Limpe a superfície e deixe secar.
Obs: Nos casos de granitos escuros, aplique uma
demão de impermeabilizante ativador de cor.
 Porcelanatos:
1. Com o piso limpo, aplique o pó de polimento para
porcelanatos com fibra pelo de porco ou branca até
secar, se necessário, reaplique o pó até recuperar o
brilho.
2.Limpe a superfície e deixe secar .
Obs: Nos casos de porcelanatos escuros, aplique
uma demão de impermeabilizante ativador de cor.
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Mármores:

Mármores são superfícies muito sensíveis, e por esse
motivo, é indispensável o uso de lixas para
recuperação.

As lixas utilizadas para esse processo são as de
velcro 320/400/800 e também é necessário a
utilização de pó de polimento para mármores. 

Dentro do treinamento Restaurador Vip, tem um
módulo especifico para mármores, são aulas práticas
e teóricas. Acredito que um dos mais importantes por
sinal, pois é um tipo de pedra (mármore) que mais
demanda conhecimento, por outro lado, é o que mais
nos possibilita ganharmos dinheiro.
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TERRA / BARRO

Principalmente em cidades que tem o chamado
“barro vermelho”, é muito comum encontrarmos os
revestimentos encardidos dessa terra. 
Abaixo passarei algumas dicas para remoção.
Como fazer a remoção:
Em superfícies polidas e porosas:
 
1– Utilize produtos alcalino, dê preferência aos
produtos de qualidade, faça a diluição recomendada
pelo fabricante, espalhe sobre o piso e deixe agir por
30 minutos, em seguida utilize uma conservadora de
piso com disco branco ou vermelho, e em casos de
pisos mais porosos, pode utilizar disco verde. (é
recomendável que faça o teste com o branco ou
vermelho).
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Caso você ainda não possua conservadora e estiver
disposto a fazer força, adquira o suporte LT (mini-
look) e fibra branca e esfregue manualmente. 
2 - Enxágue e deixe secar.
3- Em locais que não removeu 100%, repita a
operação.  
 

BORRACHA DE MARTELO / MANCHAS DE PNEU

Manchas de borrachas são bastante comuns, e são
causadas pela sola de sapato, pneus dos carros entre
outros, e gera muito incomodo aos proprietários de
residências e empresas.

Como fazer a remoção:

 1- Aplique  Refine LP e/ou Lux esfoliante  com uma
esponja de melanina (esponja magica) sobre a área
marcada até que as manchas desaparecem.
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Manchas de pneu em tinta epoxi:

Muitas pessoas desconhecem, mas o epóxi não
aceita qualquer tipo de removedor, que é o produto
que remove essa mancha facilmente, por isso fomos
atrás de outra solução que não comprometesse o
piso, e a dica é: 

1 - Aplique  Refine LP e/ou Lux esfoliante com Pré
Podwer (pisoclean)com  fibra branca até a remoção
completa.
 
CAFÉ/ CHÁ 

Manchas de café e chá são muitos comuns nas
superfícies, e raras as pessoas que conseguem
elimina-las, mas é muito simples esse processo.

Como fazer a remoção:
 1- Com a área limpa, aplique peróxido de hidrogênio
200vol ou Pek Tiramanchas diretamente sobre as
manchas.
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2- No local da aplicação, cubra com um plástico (para
evitar de crianças ou animais tocarem e também para
potencializar o produto)
3- Deixe agir durante 24h.
4-Remova todo o produto enxaguando e prontinho,
manchas de café e chá sumirão da superfície.

CANETA ESFEROGRÁFICA
Como fazer a remoção:
 
1.Aplique Refine lp e/ou Lux esfoliante com uma
esponja de melanina (esponja Magica)
 
CANETA HIDROCOR
 Como fazer a remoção:
 
1- Aplique Refine LP ou Lux Esfoliante com uma
esponja de melanina (esponja Magica).
2 - Caso não tenha sucesso com os produtos citados,
utilize o Xilol.
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CATALISADOR
 
Manchas azuladas em pedras recém instaladas, sem
dúvidas que são gotas de catalizador.
Como fazer a remoção:
 
1- Aplique Pek Tiragrafite (pisoclean) sobre a mancha
em uma espessura de aproximadamente 3mm.
2- Cubra a mancha com lona plástica e vede todas as
extremidades com fitas adesivas (como se fosse um
curativo).
3- Deixe o produto secando durante 72 horas. 
4- Levante um lado do curativo e verifique se a pasta
se transformou em pó. 
5– Retire todo o excesso e enxágue.
6– Caso não tenha sucesso, repita a operação.
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Rejuntes Cimenticios 
 
Resíduos de cimento aderem sobre a maioria dos
revestimentos e, quando endurecem, pode ser difícil
de ser removido. O maior problema é quando aderido
em superfícies mais porosas.
 
Como fazer a remoção:
Em pisos cimenticios.
 
1– Um produto muito utilizado para esse tipo de
situação é o Klyomax (Renko), mas por ser produto
ácido, requer muito cuidado e principalmente,
enxágue correto.
2– Inicie a aplicação do produto com diluição acima
do indicado pelo fabricante e, em casos de não ter
sucesso, aumente a diluição.
3– Ainda, é possível a remoção com a utilização de
lixas, mas requer muito mais cuidado, dentro do
treinamento Restaurador Vip ensino todas as
técnicas de utilização de lixas.
4– Por fim, realize uma limpeza final utilizando
produto alcalino para neutralizar qualquer resquício
de ácido.
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Em Porcelanatos polidos e ceramicas:
  
1- Com uma espatula fina ou estilete trapezoidal tirar
todo o excesso de massa.
2- Lavar com um mistura de Desincrustante
motificado que não causa manchas em porcelanatos.
3- Repita a operação caso necessário.
4- Se quiser abrilhantar o piso lavem com disco
branco com Refine e/ou Luz esfoliante.

Em Porcelanatos e cerâmicas Rugosas:

1– Com uma espátula fina ou estilete trapezoidal, tire
todo o excesso de massa. 
2– Aplique desincrustrante e deixe agir por 5
minutos.
3– Utilize a conservadora de piso com disco verde
(inicialmente) e caso não tenha resultado, utilize
disco preto.
4– Caso necessário, repita a operação..
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CHOCOLATE

O chocolate tem gordura, a qual em contato com a
superfície, pode causar manchas.
Como fazer a remoção:
1– Escolha um produto alcalino para espalhar sobre a
manha. (utilize a diluição indicada pelo fabricante).
2– Em superfícies polidas, deixe agir de acordo com
as instruções do fabricante. Já em pisos poros,
esfregue com uma fibra branca ou verde.
3– Enxágue bem a superfície.

Coca Cola:

Manchas de coca-cola são comuns em
revestimentos. O açúcar e a coloração podem
impregnar e nos casos de superfícies de mármores e
outras superfícies polidas, podem inclusive causar
corrosão.  (nesses casos somente polimento). 

A remoção desse agente demanda de conhecimento
mais aprofundado, o qual mostro todo o passo a
passo dentro do treinamento Restaurador Vip.

31
www.restauradorvip.com.br

https://restauradorvip.com.br/inscricoes-3
https://restauradorvip.com.br/inscricoes-3/


COLAS 
Existem diversos tipos de colas e todas podem
manchar seu revestimento.
Colas sintéticas (colas de contato, por exemplo) -
Colas base água (de madeira, brancas, etc.)
 

Como fazer a remoção:
 
1- Remova toda a cola em excesso sobre o
revestimento utilizando espátula ou fibra abrasiva.
Sempre tome cuidado para não arranhar a superfície.
2- Aplique Xilou ou Tulueno ou misture os dois
conforme mencionado anteriormente. (esses
produtos tem cheiro)
3– Caso seja um ambiente fechado, recomendo que,
ao invés dos produtos mencionados anteriormente,
utilize Removedor de Epóxi LP sobre a mancha em
uma espessura de aproximadamente 3mm.
4 - Deixe agir durante 2 horas.
5- Enxágue bem a superfície.
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COMPENSADOS E PAPELÃO
 
Todos os materiais que possuem pigmento, quando
em contato com a superfície, irão fazer algum tipo de
transferência para esta, e compensados e papelões
não são diferentes, mas é algo fácil de resolver.

Como fazer a remoção:
 
 1- Com a área limpa, aplique peróxido de hidrogênio
200vol ou Pek Tiramanchas diretamente sobre as
manchas.
2- No local da aplicação, cubra com um plástico (para
evitar de crianças ou animais tocarem e também para
potencializar o produto)
3- Deixe agir durante 24h.
4-Remova todo o produto enxaguando.
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GRAXAS

Graxas mancham muito devido sua composição ser
uma massa consistente e não é nada legal deixar
essa mancha por muito tempo.

Como fazer a remoção:

1- Remova todo o excesso da graxa.
2- Aplique sobre o resíduo um alcalino de ótima
qualidade.
3- Se ainda ficar um ponto escuro onde estava a
graxa aplique uma camada de Tiraóleo (pisoclean).
4- Cubra com plástico e deixe até secar.
5- Se as manchas persistirem repita a operação.
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MADEIRA

 
Manchas de madeira são bastante comuns,
principalmente em pisos mais claros, pois quando a
umidade de moveis e caixilhos de portas são
umedecidos, transferem o suco da madeira para o
piso e deixam as superfícies muito feias.

Como fazer a remoção:

1- Com a área limpa aplique peroxido de hidrogênio
200 vol ou Pek Tiramanchas diretamente sobre as
manchas.
2- Cubra a superfície com plástico para potencializar
a ação.
3- Deixe agir durante 24h.
4- Enxágue bem a superfície.
5- Se necessário, repita a operação.

36
www.restauradorvip.com.br

https://restauradorvip.com.br/inscricoes-3/


MOLHO DE TOMATE
 
Em sua grande maioria, os molhos contem óleo na
composição, o qual causa manchas de difícil
remoção.

Como fazer a remoção:

1 - Aplique sobre a mancha algum produto alcalino de
ótima qualidade.
2 – Caso essa mancha ainda permaneça, será
necessário o auxílio do Tiraóleo.
3 - Cubra a superfície com um plástico e deixe até
secar.
4 - Se as manchas persistirem repita a operação.
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PERFUME

Os perfumes também contém óleos que podem
causar manchas. Algumas pedras reagem com
alguns componentes dos perfumes originando
manchas marrons.

Como fazer a remoção:

1 - Aplique sobre a mancha algum produto alcalino de
ótima qualidade.
2- Caso essa mancha ainda permaneça, será
necessário o auxílio do Tiraóleo.
3 - Cubra a superfície com um plástico e deixe até
secar.
4 - Se as manchaspersistirem repita a operação...
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PICHAÇÃO E TINTAS

Manchas de tintas eram muito difíceis de serem
removidas, mas já existem diversos produtos no
mercado que fazem todos os tipos de remoções,
inclusive o que só remove a tinta da pichação, mas
ainda custam um montão de dinheiro, abaixo tenho a
solução testada e aprovada.

Como fazer a remoção:

1- Aplique XILOL sobre a superfície até que a
remoção seja completa.

Obs.: Algumas pessoas que estão no grupo de
whatsapp para alunos, compartilham constantemente
outras formas de remoção de tintas. 
Para participar desse grupo, basta adquirir o
treinamento Restaurador Vip.
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REJUNTE EPÓXI:

Por ser um produto difícil de manuseio, muitos
pedreiros não conseguem eliminar a sobra que ficam
nas pedras, e consequentemente após a secagem, se
torna muito dificil essa remoção.

Como fazer a remoção:

1- Aplique Removedor de Epóxi LP (Pisoclean)
diretamente sobre as áreas afetadas.
2- O tempo de ação será determinado pela espessura
dos resíduos a serem removidos. Quanto mais
espesso, maior o tempo de ação. Camadas finas
poderão ser removidas com 30 minutos de ação,
camadas grossas com até duas horas.
3- Esfregue com um acessório compatível com a
textura de seu revestimento. Materiais polidos devem
ser limpos com maior cuidado.
4- Enxágue a superfície.
5- Caso necessário, repita a operação.
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RISCOS DE INOX 
 
Em porcelanatos
Como fazer a remoção:

1- Aplique Refine LP ou Lux Esfoliante com uma
esponja de melanina (esponja mágica).
Obs.:Caso não saia os riscos, será necessário o
procedimento profissional de restaurador, o qual você
encontra dentro do treinamento Restaurador Vip.
 

Em Pisos com ceras ou películas:

É possível refazer uma pequena parte fazendo a
remoção da antiga cera e reaplicação, porém exigirá
conhecimento técnico para esse procedimento.

O mais aconselhável é que seja feita a remoção do
ambiente todo e aplicação nova. 
No treinamento Restaurador Vip tem um módulo
explicando o passo a passo.
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SANGUE

Como fazer a remoção:

1 - Aplique sobre a mancha algum produto alcalino de
ótima qualidade.
2 - Caso essa mancha ainda permaneça, será
necessário o auxílio do Tiraóleo.
3 - Cubra a superfície com um plástico e deixe até
secar.
4 - Se as manchas persistirem repita a operação.

 
1- Com a área limpa aplique peróxido de hidrogênio
200 vol ou Pek Tiramanchas diretamente sobre as
manchas.
2 - Cubra a superfície com um plástico e deixe até
secar.
3- Deixe agir durante 24h.
4- Enxáguem bem a superfície.
5- Caso necessário, repita a operação.
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SILICONE

Alguns instaladores de pedras resolvem substituir a
massa especifica causando manchas horríveis de
óleo do outro lado da superfície se isso aconteceu
não se preocupe.

Como fazer a remoção:

1- Aplique uma camada generosa de Tiraóleo.
2 - Cubra a superfície com um plástico e deixe até
secar.
3- Deixe agir durante 24h.
4- Enxáguem bem a superfície.
5- Caso necessário, repita a operação.
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VINHO

Os vinhos costumam passar o pigmento para as
superfícies, e nestes casos, a remoção é facilmente
executada. 
Siga o processo abaixo, e caso não tenha resultado,
será necessário o procedimento da restauração, o
qual exigirá conhecimento técnico, como você já
sabe, encontrará no meu treinamento Restaurador
Vip.

Como fazer a remoção:

1- Com a área limpa aplique peróxido de hidrogênio
200 vol ou Pek Tiramanchas diretamente sobre as
manchas.
2 - Cubra a superfície com um plástico e deixe até
secar.
3- Deixe agir durante 24h.
4- Enxáguem bem a superfície.
5- Caso necessário, repita a operação.
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ONDE SEGUIR A SUZANE

Youtube: Youtube.com/restauradorvip
Você tem acesso a vídeos com muito conteúdo para
ajudar você a conquistar seus objetivos o mais rápido
possível… 
É o canal no ramo de restauração mais completo em
conteúdos.
Facebook: Facebook.com/restauradorvip
Instagram: Instagram.com/restauradorvip
Aqui é compartilhado imagens dos bastidores, do dia
a dia, pequenos vídeos com dicas,principalmente nos
stories e etc…
Whatsapp (47) 99109-4916

www.restauradorvip.com.br
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