
Forbo Flooring Systems on osa maailmanlaa-
juista Forbo-konsernia, joka kuuluu johtaviin 
lattianpäällyste- ja kuljetinjärjestelmävalmis-
tajiin. Tarjoamme laajan ja monipuolisen 
valikoiman lattianpäällysteitä julkiseen ja 
yksityiseen käyttöön. Laadukkaissa 
linoleumi-, muovi-, tekstiili- sekä sisäänkäynti 
lattianpäällysteissä yhdistyvät toimivuus ja 
ulkonäkö. Meiltä saat kaikkiin ympäristöihin 
sopivat ja kestävät lattianpäällysteet.
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Heikkiläntie 2, 4 krs
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Maailman nykyaikaisin lattianpäällyste
Uuden sukupolven Marmoleum
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Forbo Marmoleum tunnetaan toimivuudestaan raskaassa käytössä olevissa ympäristöissä kuten kouluissa, sairaaloissa, 
toimistoissa ja julkisissa rakennuksissa. Niissä vaaditaan hyvää hygieniaa, kulutuskestävyyttä ja helppoa puhdistetta-
vuutta ja huollettavuutta. Rakennukseen kulkeutuvat lika ja hiekka, käsidesinfiointiaineroiskeet sekä säästöjen vaikutuk-
set puhdistukseen ja ylläpitoon aiheuttavat sen, että nykypäivän lattioiden on kestettävä entistä paremmin jokapäiväisiä 
rasituksia.

Vuonna 2005 Forbo lanseerasi Topshieldin, Marmoleum-lattianpäällysteisiin kehitetyn ainutlaatuisen pintakäsittelyn. 
Topshield2-pintakäsittelyn myötä Marmoleum-lattioiden suorituskyky nousee uudelle tasolle. Topshield2 ehkäisee hyvin 
lian pinttymisen, kestää paremmin kulutusta sekä ehkäisee naarmuuntumista ja tahriintumista. Näin lattia kestää 
hyvännäköisenä vuodesta toiseen. Tarvittaessa lattian pintakäsittely voidaan myös uusia, jolloin lattia näyttää jälleen 
kuin vasta-asennetulta. 

Uusi Topshield2-pintakäsitelty Marmoleum kestää 

jokapäiväisen käytön rasitukset
Lattia kohtaa arjessaan lukuisia haasteita. Sen on kestettävä jokapäiväisen käytön 
rasitukset – vuodenaikojen säät, jalanjäljet ja rakennukseen kulkeutuva lika, vahinkojen 
aiheuttamat naarmut ja tahrat sekä lattian ulkonäön heikkeneminen ajan myötä. Lattian 
on säilyttävä uuden veroisena monien vuosien ajan. Marmoleum on todistanut kestävyy-
tensä lukemattomissa kohteissa. Se on nykyaikainen lattia, jonka suorituskyky riittää 
pitkälle tulevaisuuteen.
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Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Berlin

Topshield2-pintakäsitelty Marmoleum on ihanteellinen 
valinta kaikkiin terveydenhuollon laitoksiin:

•  Luonnostaan antibakteerinen

•  Kestää käsidesinfiointiaineita

•  Kestää paremmin tahriintumista

•  Helppo puhdistaa ja ylläpitää

Topshield2-pintakäsitelty Marmoleum sopii kaikkiin 
kouluympäristöihin:

•  Vähentää likaantumista ja lian kertymistä

•  Vähemmän naarmuja lattiassa

•   Kestää tahriintumatta mustetta, huopakyniä ja 
kemikaaleja

•  Helppo puhdistaa

Koulujen lattioiden tulee kestää kaikkien vuodenaikojen 
sääolosuhteita. Hiekka, lika, sade, räntä ja lumi jättävät 
jälkensä rakennuksen auloihin ja käytäviin. Luokkahuoneissa 
lattiaa rasittavat kengät sekä tuolien ja pöytien jatkuva liike. 
Topshield2-pintakäsitelty Marmoleum on kehitetty kestä-
mään koululattioiden kohtaamat jokapäiväiset haasteet. 
Kolmannen osapuolen testeissä vahvistetut testituloksem-
me* osoittavat, että Topshield2-pintakäsitelty Marmoleum 
kestää paremmin hankausta ja likaa. Lisäksi se on heti 
käyttövalmis eikä vaadi mitään alkukäsittelyä tai vahausta. 
Topshield2-pintakäsitellyn Marmoleumin loistavat värit 
näkyvät ja kestävät entistä paremmin, sillä uusi pintakäsittely 
lisää värien syvyyttä ja erottuvuutta.

Nykyaikaisissa terveydenhuollon laitoksissa lattian suoritusky-
ky on hygieenisen ja puhtaan ympäristön perusta. Lattian 
päivittäisen puhdistuksen täytyy olla helppoa ja tehokasta. 
Kemikaalit ja desinfiointiaineet eivät saa jättää jälkiä lattiaan 
ja niiden poistamisen tulee olla helppoa. Topshield2-pintakä-
sitelty Marmoleum on luonnostaan antibakteerinen ja se on 
suunniteltu täyttämään nykyaikaisen terveydenhuollon tiukat 
vaatimukset. 

Marmoleum säilyttää ominaisuutensa ja ulkonäkönsä 
vuodesta toiseen. Yksinkertaiset puhdistusmenetelmät 
takaavat, että lattia säilyttää loistavat värinsä ja pysyy hygiee-
nisenä.

Yhtä kaunis kuin asennuspäivänä
Jopa monen vuoden päästä

Kohtaa lattian jokapäiväiset haasteet 

luottavaisena

*) WFK:n (Saksa) ja Sohit:n (Alankomaat) suorittamissa puolueettomissa 
testeissä Topshield2-pintakäsiteltyä Marmoleumia verrattiin muihin joustaviin 
lattiapäällysteisiin kuten muoviin, kumiin ja muihin linoleumipäällysteisiin. 
Kaikissa testeissä Topshield2 toimi ”huomattavasti paremmin” likaantumisen, 
puhdistuksen ja tahriintumisen osalta.

Budjettimme ovat pieniä, puhdistuksen ja hoidon täytyy olla 
helppoa ja tehokasta ja lopputuloksen erinomainen

Minulle on tärkeää, että lattia näyttää hyvältä sekä tänään 
että 5-, 10- ja 15-vuoden päästä Käsidesinfiointiaineiden käyttö on lisääntynyt ja käytämme 

niitä kaikissa potilashuoneissa, joten roiskeilta ei voi välttyä

Emme voi estää lapsia juoksemasta ja leikkimästä, mutta en myöskään 
pidä lattioista, jotka ovat täynnä kengänjälkiä ja mustia raitoja
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Vuonna 2005 Forbo lanseerasi Topshieldin, ainutlaatuisen 
kaksikerroksisen pintakäsittelyn. Ensimmäinen kerros toimii 
joustavana pohjusteena. Primeri-pohjuste UV-kovetetaan, 
jolloin se tarttuu lujasti linoleumin pintaan. Toinen kerros on 
kestävä pintakerros, joka hylkii likaa ja kestää naarmuuntumis-
ta ja tahroja. Topshield2-pintakäsittelyssä molempien kerrosten 
koostumusta on parannettu ja myös pintakerros UV-kovete-
taan kestävyyden parantamiseksi.
Uusi Topshield2-pintakäsitelty Marmoleum ei vaadi alkukäsitte-
lyä eikä vahausta. Topshield2-pinta voidaan myös uudistaa 
vahingon tai vuosien raskaan käytön jälkeen. Lattian uudistus 
voidaan tehdä osittaisena kunnostuksena. Topshield2 on 
UV-kovetusta hyödyntävään kaksikerrosteknologiaan perustu-
va suorituskykyinen pintakäsittely, joka varmistaa värien 
säilymisen kirkkaina ja elävinä.

Topshield² – kaksinkertainen suojaus

Kaksikerroksinen UV-kovetettu pintakäsittely

Forbo Marmoleumin koostumuksesta 97 prosenttia 
on nopeasti uusiutuvia luonnonraaka-aineita, kuten 
pellavaöljyä, hartsia, juuttia ja puujauhoa sekä 
yleisiä raaka-aineita kuten kalkkikiveä. Forbo 
Marmoleumilla on joustavien lattiapäällysteiden 
alhaisimmat elinkaarikustannukset, mikä tekee siitä 
ekologisesti kestävimmän vaihtoehdon lattiaa 
valittaessa.

Pellavaöljy

Hartsi

Puujauho
Pigmentit

Juutti

Topshield

Kalkkikivi

Koska lattian pintakäsittely voidaan uudistaa, lattian 
elinkaarta voidaan pidentää ja lattia toimii vuosienkin 
jälkeen yhtä hyvin – ja yhtä hyvän näköisenä – kuin 
vasta-asennettuna. Topshield2:n ansiosta lattian 
suorituskyky ja ulkonäkö säilyvät pidemmistä puhdis-
tus- ja huoltoväleistä huolimatta. 

Topshield2-pintakäsitelty Marmoleum on helppo puhdistaa ja ylläpitää. Puhdistukseen ei tarvita erityisiä järjestelmiä 
tai koneita. Itse asiassa kaikkia nykyisin käytössä olevia siivousmenetelmiä voi käyttää myös Forbo Marmoleumin 
puhdistukseen.

Marmoleumin puhdistus ja ylläpito
niin helppoa ja yksinkertaista kuin toivoit

1. Käyttöönottosiivous
• Poista irtolika ja -pöly nihkeäpyyhkimällä tai imuroimalla.
• Pese lattia lattianhoitokoneella ja korallin värisellä laikalla sekä Kiilto Tempus puhdistusaineella.
•  Levitä liuos annostuksella 10 ml/ l vettä pienelle alueella kerrallaan. Aja lattianhoitokoneella välittömästi ja imuroi liuos pois 

vesi-imurilla. Kosteapyyhi tai aja yhdistelmäkoneella ja puhtaalla vedellä. Anna lattian kuivua.
•  Jos pinnoilla on runsaasti rakennuspölyä, huuhtele lattia pesun jälkeen heikosti happamalla Kiilto Kasperi-liuoksella, annostus 

1 ml/ l vettä. Imuroi liuos pois. Anna lattian kuivua.

2. Ylläpitosiivous
•  Puhdista lattia käytössä olevilla ylläpitosiivousmenetelmillä. Puhdistusaineena linoleumilattioiden puhdistus- ja suoja-aine 

Kiilto Deili.
•  Konemenetelmin: aja yhdistelmäkoneella ja korallin värisellä laikalla. Puhdistusaineena Kiilto Deili annostuksella 10–20 ml / l 

vettä.
•  Käsimenetelmin: annostele Kiilto Deili mopinpesukoneen huuhteluainelokeroon: 10 ml / l vettä. Säädä linkous niin että sii-

voustekstiilit ovat pesun jälkeen kosteita. Kosteapyyhinnässä Kiilto Deilin annostus 10 ml / l vettä.

3. Jaksoittainen puhdistus
•  Käytä yhdistelmäkoneessa Deilin asemasta tarvittaessa Tempus puhdistusainetta annostuksella 2,5 ml/ l vettä. Aja korallin 

värisillä laikoilla.
•  Käytä käsimenetelmissä Deilin asemasta joka 3.-5. kerta Tempus puhdistusainetta annostuksella 10 ml/ l vettä. Kosteapyyhi 

lattiat.

4. Lattiapinnan hoitomenetelmä
• Voit tarvittaessa hoitaa lattiapintaa pyyhkimällä tai ajamalla yhdistelmäkoneella. 
• Aineena Deili, annostuksella 10 ml/ l vettä. 
• Jos lattianpinta on kovin kulunut voit pyyhkiä pinnan Deilillä annostuksella 1:1 vettä.
• Aja lattia lopuksi lattianhoitokoneella sekä korallin värisellä laikalla.

Ennaltaehkäisy
•  Tehokkaalla Coral-sisäänkäyntijärjestelmällä pysäytät lian ja kosteuden jo ulko-ovelle.

Topshield²-pintakäsitelty Marmoleum

Lattianpäällyste, jota ei voida uudistaa
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Forbo Flooring Systems on osa maailmanlaa-
juista Forbo-konsernia, joka kuuluu johtaviin 
lattianpäällyste- ja kuljetinjärjestelmävalmis-
tajiin. Tarjoamme laajan ja monipuolisen 
valikoiman lattianpäällysteitä julkiseen ja 
yksityiseen käyttöön. Laadukkaissa 
linoleumi-, muovi-, tekstiili- sekä sisäänkäynti 
lattianpäällysteissä yhdistyvät toimivuus ja 
ulkonäkö. Meiltä saat kaikkiin ympäristöihin 
sopivat ja kestävät lattianpäällysteet.

Forbo Flooring AB Finland
Heikkiläntie 2, 4 krs
00210 Helsinki Finland
Puhelin +358 (0)9 862 30 300 
Faksi  +358 (0)9 862 30 301 
info.finland@forbo.com 
www.forbo-flooring.fi

Maailman nykyaikaisin lattianpäällyste
Uuden sukupolven Marmoleum
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