
• MANUTENÇÃO •
Quando temos relva sintética no nosso jardim podemos respirar tranquilos porque não temos a dor de cabeça da relva natural. Não há 
necessidade de se preocupar com a água, mas não nos podemos descuidar. Precisa de pouca manutenção mas não significa que não 
necessite de alguns cuidados.

Com uma boa manutenção, a relva sintética mantém a mesma aparência e qualidade como no primeiro dia.

• A chuva é a maior limpeza para a relva artificial. A chuva limpa suavemente as fibras de pó, poeira e outros contaminadores ambientais 
de um modo dificilmente igualável de outra maneira.

• Quando faz muito calor, é recomendado regar por alguns minutos. A frequência depende do tipo de relva instalada, a sua qualidade, altura 
e densidade do filamento: algumas transmitem mais sensação de calor do que outras.

• Como regra geral, recomenda-se escovar ou varrer para remover a poeira, elementos trazidos pelo vento (folhas, pequenos animais, lixo) 
ou pêlos de animais. Em condições normais, deve fazer uma limpeza a cada 20 ou 30 dias.

• Se tiver sido derramado líquido, restos de comida, fezes de animais, lama… é também recomendado limpar o quanto antes melhor. Pode 
ser limpo sem problemas com água e sabão e depois passar com água abundante. A primeira regra é a rapidez. É muito mais fácil limpar 
um derrame em fresco que esperar que este seque e endureça. Retire qualquer tipo de resíduo sólido rapidamente usando uma ferramenta 
como por exemplo uma espátula e toalhas ou papel absorvente para os derrames líquidos.

A longo prazo, uma vez por ano, deve-se ter em mente que:

• Se houver humidade excessiva, ou apenas como medida de precaução, aplicar um fungicida para evitar crescimento de fungos.

• Se a relva sintética estiver instalada numa base natural, podem crescer ervas daninhas, por isso também é recomendado o uso de um 
herbicida.

• Finalmente, a areia de sílica, que é geralmente colocada na relva artificial, pode mover-se ligeiramente por causa da chuva forte ou trânsito 
frequente de pessoas. Neste caso, será suficiente uma escovagem intensa. Em casos particularmente graves, pode ter a necessidade de 
repor a carga de areia.

PROCEDIMENTO PARA RETIRAR “MANCHAS”

A. RESÍDUOS COM “BASE AQUOSA”

A maioria das “manchas” associadas frequentemente aos campos desportivos podem classificar-se como “base aquosa”. Estas manchas 
retiram-se facilmente usando uma solução diluída e temperada com detergente doméstico (não abrasivo – neutro e sem agente 
braqueadores).
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“MANCHAS” TÍPICAS COM BASE AQUOSA

1. Varra o resíduo com uma vassoura de fibras duras (sintéticas.)
2. Lave a zona com água e sabão.
3. Aclare bem a zona com água abundante para retirar qualquer excesso de sabão.
4. Seque com uma toalha ou papel absorvente se for necessário.
5. Uma solução de 3% de amoníaco em água pode ser utilizada em lugar de detergente nas manchas mais persistentes.

A. MANCHAS PERSISTENTES OU COM BASE OLEAGINOSA

¡Precaução! Os óleos e minerais e outros dissolventes com base de petróleo são altamente inflamáveis. Não fume nem permita fogo perto 
de recipientes abertos nem perto da solução quando esta está a ser utilizada. Assegure-se de que a zona tem boa ventilação.

C. RESÍDUOS ANIMAIS

Neutralize utilizando uma solução, em partes iguais de vinagre branco e água. Aclare com água em abundância.

D. PASTILHA ELÁSTICA

Utilize um spray de Fréon e retire com uma espátula. (Disponível em aerossol nas drogarias). Também pode utilizar-se gelo seco.

E. FUNGOS

Utilize uma solução de 1% de água oxigenada em água. Passe uma esponja. Aclare com água abundante depois de limpo.
Não utilize água ou vapor a pressões superiores a 300 psi, já que isto poderá danificar a fibra.

OUTROS CUIDADOS

• Não fumar. Cigarros acesos podem não incendiar a relva, mas danificá-la pela fusão das pontas das fibras. Cigarros, fogo-de-artifício, e 
chamas devem ser mantidos longe da relva sintética.
• Não devem ser colocados na relva artificial mobiliário e equipamento com arestas afiadas pois podem perfurar ou rasgar.
• Nunca deixar um veículo estacionado sobre a relva.
• Tapar ou remover cabeças de rega próximas. A água proveniente de sistemas de rega pode deixar depósitos minerais na relva e originar 
descoloração.
• Assegurar que a relva não esteja exposta a luz solar refletida por janelas, pois pode originar a fusão das fibras da relva sintética.

• Ácido
• Álcool
• Alcalino
• Cerveja
• Sangue
• Chocolate/Cacau

• Café
• Coca-Cola
• Corante alimentar
• Sumo de frutas
• Adesivos
• Gelado

• Tinta de látex
• Leite
• Ketchup
• Chá
• Urina
• Tinta de água

Aguarelas, manchas de mobiliário, batons, polimento de metais, 
azeite, óleo, marcas de calçado e tinta

Pinturas de óleo

Verniz de unhas

Ceras de parafina

Alcatrão

• Passe uma esponja com percloroetileno (solução de limpeza a seco).
• Seque com toalhas absorventes.

• Limpe imediatamente. Passe uma esponja com decapante. Lave 
com detergente e água. Volte a passar com água fria para retirar o 
excesso de detergente.
• Passe uma esponja com percloroetileno (solução de limpeza a 
seco). Repita o processo se for necessário.

• Passe uma esponja com acetona.

• Retire o resíduo com uma espátula. Passe uma esponja com 
percloroetileno.

• Retire o resíduo com uma espátula. Passe uma esponja com 
percloroetileno.

Av. S.Francisco de Assis, 428 EN- 119 - 2890-341 São Francisco ; 2120340 419 / 919 277 415 geral@playgroupinternational.com ; www.playgroupinternational.com


