8 dicas de Limpeza Profissional que podem ser aplicadas em casa
A Abralimp (Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional) dá dicas de limpeza
profissional e equipamentos que facilitam a limpeza em qualquer ambiente, inclusive na
limpeza doméstica.
Não há nada melhor que um ambiente limpo, acolhedor e que promova bem-estar. A Abralimp
é uma entidade que reúne fabricantes de máquinas, equipamentos, químicos, descartáveis,
uniformes, EPIs e prestadores de serviços especializados para limpeza profissional, ou seja,
hotéis, restaurantes, supermercados, indústrias, comércio, hospitais, condomínios, enfim,
todos os ambientes com tráfego de pessoas.
Mas os conceitos da limpeza profissional podem e devem ser aplicados na limpeza doméstica.
Há vários equipamentos e produtos que são facilmente encontrados em lojas especializadas e
que, além de facilitar a rotina da limpeza doméstica, garantem maior eficácia e menos
desgaste para quem limpa.
Confira abaixo, dicas simples e surpreendentes:
1. “TCHAU” ÀS GORDURAS DA COZINHA:
Encontramos em uma cozinha, sujidades incrustadas como gorduras, restos de comida, doces,
temperos, poeiras e etc, que sem dúvida alguma, alimentam bactérias e que comprometem a
saúde das pessoas. Com isso, a limpeza deste ambiente deve ser feita com produtos multiuso,
os desengraxantes à base de água que irão emulsificar as gorduras velhas. Para facilitar a
remoção é aconselhável o uso de fibras de limpeza para auxiliar na ação mecânica. O uso de
água quente na diluição e enxágue melhora e acelera muito o processo. Quando houver
impregnação de gordura em superfícies e paredes, pode ser utilizado um produto
desengordurante. Porém, nas superfícies em que a gordura é de difícil remoção, o detergente
alcalino de uso profissional pode ser a solução.
2. OS ASPIRADORES DÃO FIM À POEIRA:
Poeira na sala, no quarto e em todo lugar, muito pó e pouco tempo. Para facilitar e diminuir
o procedimento de ter que varrer e passar pano utilize os aspiradores de pó que possuem
escovas batedoras com filtros que possibilitam a retenção do pó, para que o ar não torne a
ser contaminado. É importante que a aspiração seja feita em um só sentido para evitar áreas
de falhas.
3. PISO BRILHANDO
Quem não gosta de finalizar a faxina e ver o piso brilhando, não é mesmo? Para isso, basta
aplicar o impermeabilizante, que deixa uma película protetora transparente e brilhante,
tendo por finalidade proteger e facilitar a higienização.

4. PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS SÃO CADA VEZ MAIS BEM-VINDAS

Repensar a forma como a água é utilizada e buscar maneiras para evitar desperdícios
também devem ser observados na limpeza destes ambientes. Entre as soluções sustentáveis
disponíveis estão equipamentos e produtos que diminuem o consumo de água, tais como
lavadoras de alta pressão para áreas externas.

5. PRODUTOS SIMPLES QUE PODEM SER UTILIZADOS PARA LIMPEZA EM CASA
Atualmente há 4 tipos de máquinas que facilitam e otimizam o trabalho de limpeza
profissional. São eles: Sistema Mop Pó, que substitui a limpeza úmida pela seca com a
mesma qualidade quando se trata de sujidades sólidas e soltas; Sistemas mop água, que
possuem uma divisão de água limpa e suja e permitem uma grande redução de água.

6. COMO LAVAR OS PANOS COLORIDOS, PARA DIFERENTES AMBIENTES, ECONOMIZANDO
ÁGUA?
Os panos de microfibra, diferente dos panos de algodão, convencionais, absorvem mais água e
sujidade em 200%. Os panos coloridos são ideais para a limpeza pois são separados por
ambientes. A lavagem pode ser realizada em um único passo: colocá-los juntos de molho em
solução com sabão líquido e depois torcer. Este processo não gera contaminação cruzada de
banheiros x cozinha e vice-versa.
7. LIMPEZA DE CARPETES
Os métodos mais adotados são a varrição ou a aspiração. Periodicamente, também é
comum a aplicação de shampoos para limpeza pesada, feita manualmente ou por máquinas
e por empresas especializadas.

8. POLTRONAS E CADEIRAS
Além de aspiração, devem receber cuidados para proteger o revestimento. Quando há
sujidades como líquidos derramados ou outros, dependendo do material da cadeira, é
preciso o uso de um produto específico, pois podem danificar-se facilmente.
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