
Godê úmido para aplicação de cerâmica

GODÊ 
PERSONAL CLASS

INSTRUÇÕES DE USO
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CARACTERÍSTICAS

O godê de aplicação Personal Class tem como caracte-
rística principal preservar a umidade e consistência ideal 
da cerâmica.

Pode ser utilizado também para umedecer a cerâmica 
sem a necessidade da mistura pó + líquido de modelar.

Água destilada 5 ~ 7 min
Tempo de saturação

INSTRUÇÕES DE USO

Preparo de superfície da placa
Antes da primeira utilização, pode-se usar uma lixa 
d’água grana 1000  para alisar a superfície da placa e pro-
longar a vida útil dos pincéis.

Após este procedimento, retire a placa e acrescente água 
destilada na bandeja. Umedeça a placa com água e colo-
que novamente na bandeja.

Não deixe que o nível de água alcance a superfície do 
godê. Se a cerâmica ficar muito úmida retire o excesso 
de água da bandeja.
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CUIDADOS E CONSERVAÇÃO

Limpar regularmente a placa cerâmica com água. Em 
pequenos intervalos de utilização, mantenha a bandeja 
fechada para proteger a cerâmica.

Quando não estiver em uso, mantenha o godê limpo e 
seco. Não utilize, em hipótese alguma, produtos químicos 
como detergentes e similares na placa cerâmica.

SOLUCIONANDO PROBLEMAS

Fungos
Na maioria dos casos os fungos são causados pela falta 
de manutenção do godê, por este motivo é recomendado 
que se faça a limpeza diariamente. 

Em casos de pontos escurecidos na placa, lave com uma 
solução (1 litro de água para 30% hipoclorito de sódio), 
e utilize uma lixa d’água grana 1000 com água em abun-
dância. 

Em seguida retire todo o excesso da solução em água 
corrente e deixe-o secar por 2 horas, de preferência à luz 
do sol.

Cerâmica aguada
Retire o excesso de água destilada da bandeja e da placa. 
Em seguida coloque-o novamente na bandeja.

Cerâmica não umedece
Acrescente água destilada na bandeja e umedeça mais a 
placa.
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