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MANUAL DE UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO 

PISO DE POLIURETANO – PU 200-B7  

 
 
 
Este manual foi desenvolvido para a manutenção e preservação do piso 

de poliuretano da quadra poliesportiva, proporcionando maior vida útil, 
qualidade e satisfação do cliente. 
 
 

I. Utilização  
 
 

▪ Manter a superfície do piso da quadra limpo, isento de qualquer 

sujeira. 
 

▪ Usar somente calçados de solado flexível, sem travas ou cravos, de 
preferência solados brancos, calçados de solados pretos, de baixa 

qualidade costumam deixar marcas no piso, provenientes do 
desgaste, dificultando a remoção; 

 
▪ Nunca utilizar o piso da quadra sujo, principalmente com poeira 

e resto de areia ou qualquer resíduo, todos tem efeito abrasivo que 
afetam a superfície do piso. 

 
▪ Não colocar cadeiras, mesas, bancos ou equipamentos em geral 

sobre o piso sem os devidos cuidados e com proteção adequada. 
  

• No caso da realização de eventos sobre a quadra, a mesma 

deverá ter proteção adequada em toda sua área, com a instalação de 
uma proteção especifica para piso esportivos flexíveis (em caso de 

dúvida consultar). 
 

▪ Nunca apoiar diretamente sobre o piso, elementos pontiagudos, 
cortantes ou sem proteção, os mesmos podem danificar, perfurar ou 

cortar o revestimento sintético. 
 

▪ A utilização e manuseio de tabelas de basquete sobre o piso, 
requer cuidados especiais, como: 
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              - Proteção do piso com lona plástica e chapa de compensado 

de madeira com no mínimo 12mm de espessura sobre o piso por toda 
a área que o equipamento for transportado. 

 

               -  Proteção com lona plástica e chapa de compensado de 
madeira com no mínimo 12mm de espessura, na região do piso da 

quadra em que a tabela ficar estacionada. 
 

                   -  O transporte da tabela de basquete sobre o piso, 
deverá ser realizado sempre cuidadosamente, a fim de evitar danos 

ao revestimento do piso da quadra.  
 

 
II. Manutenção  

 
• Piso é resistente a produtos de limpeza em geral, sabão e 

detergentes  (produtos neutros). 
 

• Para limpeza de poeiras, varrer o piso com vassouras de pêlo ou 

passar pano úmido com água. 
 

• Quando houver necessidade de lavagem do piso, a mesma poderá 
ser feita com água e sabão (neutros). Para a remoção de óleos ou 

graxas, utilizar detergentes (neutros). 
 

• Se for necessário utilizar detergente certifique-se de que o mesmo 
não contenha fosfato e tenha um Ph neutro (Taski Profi). 

 
• Não utilizar produtos a base de álcool e amoníaco pois os mesmos 

são agressivos 
 

• Não usar buchas e escovas abrasivas (tipo “Scott Brite”) 
 

• Nunca aplicar tintas comuns para reparo da repintura do piso ou 

para demarcações, o que poderá danificar o piso. 
 
 

 

 

 
“CONSULTE-NOS EM CASO DE DÚVIDAS” 

 
 

Estamos à sua inteira disposição para esclarecer quaisquer dúvidas. 
(11) 4133-8800 


