
LIMPEZA
DE VIDROS

Folheto ilustrado para auxiliar na utilização do equipamento.

neste folheto você tem as

melhores dicas de como utilizar

seu kit limpeza de vidros!

Para retirar resíduos mais grosseiros dos vidros, utilize um raspador:

Molhe o vidro, e movimente o raspador de baixo para cima.

Nunca faça o movimento contrário, pois isso poderá riscar o vidro.

RASPADORES DE VIDRO

O raspador multiuso é ideal para a

remoção de grandes resíduos e pode

alcançar áreas de difícil acesso com a

ajuda da extensão.

Para sua proteção, ele vem de fábrica

com a lâmina não cortante para cima.

Não se esqueça de virar essa lâmina

antes da primeira utilização em vidro.

O raspador de segurança
é utilizado quando a limpeza está

em lugar de fácil acesso ao braço

do operador.

Obs.: o lado não cortante da lâmina é muito útil para a limpeza de pisos.
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PROCEDIMENTOS BÁSICOS
Com o lavador conectado na

extensão, molhe todo o vidro.

Conecte o limpador na extensão

e coloque-o no canto superior deslizando

para baixo em linha reta.

Deslize-o, assim, até o final, mantendo o

ângulo descrito. A borracha deve tocar o

vidro de maneira uniforme.

Quando chegar embaixo, finalize tirando o

excesso de água do limpador.

Vá para a faixa seguinte e, com um

movimento diagonal, deslize o limpador

até embaixo. Continue assim por toda

a extensão do vidro.

Na última faixa, incline levemente o

limpador (conforme figura em destaque).

Deslize-o em linha reta até embaixo

mantendo essa inclinação e... pronto!

Obs.: para a limpeza de vidros mais baixos, não é necessário a utilização da extensão.

Basta segurar no cabo de fixação e seguir as mesmas instruções acima.

ADAPTADOR ANGULAR

LIMPEZA DE VIDROS ALTOS
Para limpar vidros altos com segurança,

utilize a extensão na altura desejada:

3,0m, 4,5m, 6,0m, 7,5m ou 9,0m.

O combinado de lavador e limpador é

utilizado, neste caso, para que você não

precise trocar os acessórios da extensão.

Utilize o combinado com o lado

do lavador já molhado e passe-o

em todo vidro.

Vire a extensão e use agora o

limpador, seguindo as instruções

básicas da página anterior em relação ao

ângulo e direção dos movimentos.

Quando um obstáculo impedir o alcance

de uma parte do vidro...

...utilize o adaptador angular conectado

na extensão.
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