
Tuote:  Colorex SD ja EC

Rakennussiivous
Oikein tehty rakennussiivous on yksi tärkeimmistä siivousvaiheista käyttöiän aikana. Virheellisesti suori-
tettu rakennussiivous voi vahingoittaa lattiaa ja hankaloittaa lattian hoitoa ja puhdistusta jatkossa.

• Poista irtolika kuivilla siivousmenetelmillä esim. imuroimalla tai moppaamalla.
• Puhdista sitten lattia neutraalilla puhdistusaineella (pH 6-8) ja vedellä. Käytä puhdistamisessa niin vähän
  vettä kuin mahdollista. Suorita pesu koneellisesti joko yhdistelmäkoneella tai lattianhoitokoneella ja
   käytä punaista laikkaa.
• Poista pesuliuos nopeasti lattialta yhdistelmäkoneella tai vesi-imurilla uudelleen likaantumisen
   estämiseksi.
• Huuhtele lattia huolellisesti vähintään kahteen kertaan.
• Anna lattian kuivua.
• Kuivakiillota lattia laittianhoitokoneella ja kiillotuslaikalla.

Suojaus

  Colorex SD ja EC ovat sähköäjohtavia lattioita, joita ei saa vahata tavallisilla vahoilla. Jos suojausta
  kuitenkin tarvitaan, käyttäjän on tarkistettava tuotteen (vahan) sähköäjohtavat ominaisuudet 
  valmistajalta. Suoja-aineen on oltava ESD- lattioille soveltuva. 

  Käytettäessä Colorexiä® normaalin tilan lattiassa, voidaan se vahata metalloidulla vesivahalla.

Ylläpitosiivous ja hoito

Päivittäinen siivous
Kuiva- ja nihkeämoppaus. Käytettäviä moppeja ei saa käsitellä silikonipitoisilla aineilla.

Tarvittaessa
Kosteapyyhi lattia hyvin puristetulla lattiapyyhkeellä tai mopilla tai käytä yhdistelmäkonetta. Käytä 
neutraalia puhdistusainetta. Älä koskaan käytä puhdistustuotteita, jotka voivat muuttaa lattian 
sähkönjohtokykyä.

Jaksottainen hoito
Kuivakiillota lattia lattianhoitokoneella ja kiillotuslakalla. Voimakkaasti likaantuneiden lattioiden 
puhdistukseen voidaan käyttää sinistä laikkaa ja matalakierroksista lattianhoitokonetta.

Hoito-ohje
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Korjaus

Colorexin® syvät ja pitkät naarmut, reiät, syöpyneet kohdat ja muut pahat pintavauriot voidaan korja-
ta helposti jälkiä jättämättä ja ilman, että lattian ominaisuudet kärsivät. Colorexin® täysi korjattavuus 
on ainutlaatuinen ominaisuus, jonka mahdollistavat laattojen täydellinen homogeenisuus ja pieni 
notkistinainepitoisuus.

Hankaava puhdistus
Kemikaalien aiheuttama syöpyminen, himmentyminen ja värimuutokset, vaikeat tahrat ym. voidaan 
poistaa hankaamalla käyttäen normaalia epäkeskohiomakonetta. Aloita karkealla hiekkapaperilaikalla
ja viimeistele hienolla laikalla. Kiillota lopuksi korjattu kohta punaisella laikalla. Tämä palauttaa Colorexin® 
alkuperäisen pintalaadun.

Homogeeninen hitsaus
Syvät naarmut ja muut fyysiset vauriot voidaan korjata homogeenisella hitsauksella. Leikkaa liuska 
Colorex®-laatasta, joka on samanvärinen kuin korjattava lattia. Liu'uta liuska kuumailmapuhaltimen taso-
hitsaussuuttimeen ja hitsaa se suoraan vaurioituneeseen kohtaan. Lämpötilan tulee olla n. 400–450 °C. 
Poista ylimääräinen materiaali terävällä, sirpinmuotoisella veitsellä. Hio ja kiillota korjattu kohta.


