
 
 

GUIA DE CUIDADOS E MANUTENÇÃO 
 

Os produtos LP SmartSide foram desenvolvidos para uma aparência bonita e fácil manutenção. Tomar um pouco de cuidado 

pode ajudar a preservar a aparência atraente da sua casa por muitos anos. 

Manutenção preventiva 

▪ Procure pequenos amassados que possam ter surgido na construção. Preencha essas fendas com um selante que atenda, 

pelo menos, aos requisitos da ASTM C920, Classe 25, e aplique primer na superfície antes de pintar. 

▪ Certifique-se de que os aspersores (em caso de irrigadção residencial) não borrifem água diretamente no revestimento. 

▪ Mantenha o telhado e as superfícies da calha funcionando corretamente para que a água fique longe do revestimento. 

▪ Manter a superfície pintada livre de mofo, bolor e algas. 

▪ Certifique-se de que os revestimentos estejam no mínimo 15 cm acima do nível do solo. Não permita que o material do jardim 

se acumule pela casa e interfira nessa separação. 

▪ Pinte novamente o acabamento e o revestimento antes que a tinta existente falhe. As condições climáticas locais afetarão a 

longevidade do desempenho da tinta. 

Revisando seu revestimento 

A inspeção é uma parte essencial da manutenção. Realize as seguintes verificações uma vez por ano. 

▪ Inspecione a tinta para ver se há rachaduras, descascamento, descoloração ou acúmulo de calcário. Preste atenção especial 

à linha inferior e sob a moldura da janela e refaça a pintura, se necessário. 

▪ Verifique todas as juntas e encontros quanto a rachaduras ou falhas no selante e remova ou substitua quando necessário 

▪ Procure por sinais de mofo e remova se necessário. 

▪ Inspecione as perfilarias e calhas para verificar se há danos ou bloqueios. Repare qualquer dano encontrado e remova 

qualquer bloqueio para que a água possa escoar livremente. 

Repintando seu exterior 

Ao pintar ou repintar, escolha uma tinta látex 100% acrílica para exteriores formulada especialmente para uso em substratos 

de madeira e madeira projetada. Certifique-se de que a tinta tenha garantia mínima de 15 anos. 

Primeiro, remova toda a poeira e mofo da superfície lavando os acabamentos e revestimentos com uma escova e uma solução 

de detergente neutro (como lava-louças) e água limpa. Comece no topo e vá progressivamente para o fundo com a água. Não 

use lavadora de alta pressão. Depois que as superfícies estiverem limpas, você pode pintar com pincel, rolo ou pistola airless. 

Preste atenção especial para que as bordas inferiores fiquem totalmente cobertas com tinta. LP recomenda a aplicação de 2 

demãos de tinta não diluída seguindo as recomendações do fabricante. 
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