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Embora a pintura de chumbo possa ser encontrada em casas e edifícios construídos antes de 1978, a maior
parte da tinta com chumbo é encontrada em casas construídas antes de 1950. A tinta com chumbo que é
descamação ou o lascamento pode ser um perigo. Áreas onde se vê fricções da pintura de chumbo, tais como
molduras de portas, janelas, ou mesmo andares onde você anda, podem produzir o pó de chumbo. O pó do
chumbo também pode vir de reparos domésticos e reformas. Se você produzir areia, raspar ou desfazer a
pintura de chumbo, você poderá vir a produzir o pó de chumbo.

Se você morar em um prédio antigo ou tiver tinta com chumbo polida ou
raspada
Siga estas instruções para dar a sua casa uma limpeza profunda, removendo a poeira de chumbo. Após ter limpo, desta
forma, limpe o chão, janelas, a guarnição da porta e os rodapés com um pano úmido ou esfregão uma vez por semana.

Etapa 1: Prepare antes de limpar.
Olhe ao redor da sala. Coloque as luvas e pegue quaisquer lascas de tinta no chão ou em torno das janelas. Um
pano, toalha de papel úmido ou lenço de bebê poderá ajudá-lo a pegar essas partes. Jogue fora as lascas e
trapos sujos em um saco plástico. Aspire o chão - aspirar com filtros HEPA funciona melhor. Sacos a vácuo
"alérgenos" são a melhor escolha a seguir, se você não tiver um aspirador HEPA.
Não use uma vassoura, pois isso irá espalhar o pó de chumbo ao redor.

Etapa 2: Misture sua água de lavagem.
Encha um balde de lavagem pela metade com água morna. Misture em
um detergente doméstico, seguindo as instruções na garrafa.

Etapa 3: Lave o trabalho em madeira e pisos.
Comece lavando a madeira ao redor das janelas, portas e rodapés com panos
molhados com água de lavagem. Não deixe de trabalhar de cima para baixo. Uma
vez que um pano estiver sujo, jogue-o fora. Troque a água quando ela ficar sujo.
Despejar água suja no vaso sanitário.

Etapa 4: Lave o chão.
Usando uma nova mistura de água de lavagem, lave o chão com um esfregão ou
panos limpos. Quando terminar, descartar os panos de lavagem e despejar a água
suja no vaso sanitário.

Etapa 5: Lavar e limpar.
Encha um balde com água limpa. Mergulhe panos limpos na água e enxague toda
a as peças de madeira que você lavou. Usando uma nova lavagem com água,
esfregue ou limpe o chão. Quando tiver terminado, despejar a água de lavagem
no vaso sanitário e limpar o esfregão e balde. Jogue fora suas luvas, panos, e
coloque o saco de lixo na lixeira.
Proteja sua família.
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