
 

 

MANUAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DOMUS LINEALIGHT 

  

1 - Escolha um dia ou um horário em que o sol não esteja intenso. 

 

Obs.: Vejam o acúmulo de sujeira impregnada no Policarbonato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 – Água. Muita água! Molhe as placas de policarbonato com água em abundância. Molhe até perceber que o excesso 
de sujeira se desprendeu. Uma máquina a jato pode ajudar na tarefa.  

 

Obs.: A insistência pela quantidade de água se deve ao fato que se passarmos um pano sobre a granulação da fuligem 
acabaríamos lixando a placa de policarbonato e não a limpando. Isso faria com que a placa ficasse com uma aparência 
embaçada e sem brilho. Fosca. 

 



3 – Separe um pano de algodão (100%) ou uma Vassoura com cerdas de algodão (100%) e um Detergente 

Neutro de marca conceituada. Não use vassouras convencionais, elas riscarão o policarbonato. 

Obs.: Misture o Detergente Neutro com água num balde até que bastante espuma seja gerada e passe suavemente a 

solução com o Pano ou a Vassoura nas placas de policarbonato num único sentido, o de queda da água. Nunca passe 
o pano em movimentos circulares. Enxágue bem e repita o processo até que o resultado esteja satisfatório. 

Não deixe que o sol seque a solução sobre o policarbonato. Podem aparecer manchas. 

 

 

 

 



 

 

 

 



4 – Resultado FINAL. 

 

 

 

 



 

5 – Frequência da Limpeza do Sistema de Domus Linealight. 

Não existe um período determinado para a limpeza. Um Sistema Linealight instalado numa região pode requerer uma 

maior frequência que em outra. A quantidade de fuligem dispersa no ar, gerada por ruas de terra, fábricas e construções 

na localidade pode provocar uma limpeza mais frequente. Comece com uma limpeza mensal e analise.  

 

 

O Grupo MB também oferece este tipo Serviços 

Limpeza e Conservação de Telhados 

Industriais 
O setor de manutenção preventiva do Grupo MB, presta serviços de 
manutenção junto ao cliente, com visitas técnicas periódicas, 
prolongando a durabilidade do seu patrimônio, visando a conservação e 
garantia da obra e de seus componentes, diminuindo seus custos com 
manutenção corretiva. Trabalhamos também com recuperação de 
produtos e sistemas que foram danificados ou mal utilizados. 

 

Retrofit 
Reformamos sua edificação existente, para torná-la tecnicamente 
atualizada, atendendo às necessidades do seu uso. Reformas em 
edificações metálicas existentes, pequenas ampliações e melhorias nos 
acessórios de conforto. Revitalizamos e atualizamos construções para 
aumentar a vida útil da planta, com projetos e soluções voltadas a 
utilização eficaz dos recursos energéticos, contribuindo 
significativamente para a redução de seu custo fixo. Entre em contato e 
agende uma visita técnica no local. 

 

Endereço: 

R. Manoel Ferreira, 2896 

CEP: 88380-000 

Balneário Piçarras / SC 

E-mail – comercial@grupomb.ind.br 

(47) 3345-0708 
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