
Siivous ja ylläpito Touch
Helppohoitoinen

Forbon lattiapäällysteet on helppo puhdistaa ja hoitaa Forbon lattianhoito-ohjeiden mukaan.

 

Käyttöönottosiivous 

 

• Poista ensiksi irtolika ja -pöly esim. nihkeäpyyhinnällä tai imuroimalla. 

 

• Rakennuspölyn poistamiseksi pese lattia käyttäen yhdistelmäkonetta tai lattianhoitokonetta ja vesi-

imuria sekä punaisia laikkoja. Käyttöliuoksen pH 4-6. 

 

• Muun mahdollisen lian poistamiseksi pese lattia koneellisesti. Käyttöliuoksen pH 6-9. 

 

• Pese vain pieni alue kerrallaan. Vältä veden pitkäaikaista vaikutusta sekä runsasta käyttöä. 

 

• Huuhtele pinta huolellisesti pienellä vesimäärällä vähintään kahteen kertaan esim.

yhdistelmäkoneella tai kosteapyyhinnällä. Anna lattian kuivua hyvin. 

 

• Topshield pinnoitteen ansiosta Forbon linoleumia ei tarvitse suojata käyttöönoton yhteydessä. 

 

 

 

Ylläpitosiivous ja –hoito 

 

• Forbo suosittelee ylläpitosiivoukseen kuivia, nihkeitä tai tarvittaessa kosteita sekä mielellään

koneellisia menetelmiä.  

 

• Puhdistukseen neutraalit tai heikosti emäksiset aineet sekä hoitoaineet Käyttöliuoksen pH 6-9. 

 

• Hoitoaineen käyttö helpottaa päivittäistä siivousta sekä vähentää perussiivouksen tarvetta. Samalla

hoitoainemenetelmä ehkäisee tehokkaasti pinnan jauhoontumista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarkemmat tiedot löytyvät osoitteesta www.forbo.fi tai tarvittaessa voit ottaa yhteyttä meihin.

Mattakiitävä ja kuvioitu pinta herättävät värit eloon – ne tuntuvat

muuttuvan katselukulman, katselusuunnan ja valaistusolosuhteiden

mukaan.

Touch solon matta, kevyesti kuvioitu pinta näyttää ja tuntuu lämpimältä

ja luonnolliselta. Se sopii erinomaisesti yhteen Marmoleumin

puolihimmeän pinnan kanssa.

Tekniset tiedot Touch

* Tyypillinen arvo

Touch täyttää EN 548 -standardin vaatimukset

Kokonaispaksuus EN 428 2,5 mm 2,5 mm

Malliston koko  12 6

Kovan kulutuksen asuintilat  EN 685 Luokka  23 Luokka  23

Kovan kulutuksen julkiset tilat  EN 685 Luokka  33 Luokka  33

Rullan leveys EN 426 2.00 m 2.00 m

Rullan pituus  EN 426 ≤ 32 m ≤ 32 m

Painaumakestävyys  EN 433 0,08 mm* 0,12 mm*

Toimistotuolien pyörät EN 425 Suositellaan suojaa pyörillä varustettujen tuolien alle

Valonkestävyys   ISO 105-B02 Menetelmä 3: siniskaala minimi 6.

Taivutettavuus  EN 435 ø 20 mm ø 25 mm

Kemikaalinkestävyys  EN 423 Kestää laimeita happoja, öljyjä, rasvoja ja tavallisia liuottimia, kuten alkoholia, 
lakkabensiiniä jne. Ei kestä pitkällistä altistusta emäksille.

Liukastumisenesto DIN 51130 R10 R10

Askeläänen vaimennus EN ISO 717-2 ≥ 7 dB ≥ 10 dB

Taustamelu NF S 31-053 Luusi 72 dB Luusi 69 dB

Elinkaariarviointi  Elinkaariarviointi muodostaa perustan pienimmän mahdollisen 
ympäristövaikutuksen varmistamiselle.

Touch täyttää EN 14041 -standardin vaatimukset

Paloluokitus  EN 13501-1 C�  , s1 C�  , s1

Liukastumisenesto  EN 13893 DS: ≥ 0,30 DS: ≥ 0,30

Sähköstaattinen varaus EN 1815 < 2 kV < 2 kV

Lämmönjohtokyky  EN 12667 0,012 W/m·K 0,012 W/m·K

  

duet solo

EN 14041
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