
Ylläpitosiivous ja hoito

 

•  Ylläpitosiivoukseen suositellaan nihkeitä menetelmiä. Käsityövälineinä mopit tai liinat nihkeytetään neutraalilla puhdis-        

 

   tusaineliuoksella. Käyttöliuoksen pH 7-8.
•  On suositeltavaa käyttää pyykinpesukonetta moppien ja liinojen pesuun (mikrokuitutuotteiden kohdalla määrävälein 
   pakollinen), jolloin mopit ja liinat saadaan suoraan linkouksen jälkeen nihkeinä käyttöön.
•  Paras tulos saadaan ylläpitosiivouksessa koneellisella siivouksella.  Yhdistelmäkoneessa käytetään punaista laikkaa ja joko 
   neutraalia tai heikosti emäksistä yleispuhdistusainetta, pH 7-9.
•  Puhdistus-ja hoitoaineen käyttö jaksottain vähentää lian tarttumista ja helpottaa ylläpitosiivousta.

Perussiivous

 

•  Mikäli lattia on likainen/ pinttynyt, tee heikosti emäksisestä ylläpitosiivousaineesta käyttöliuos pH 8-9 
•  Levitä aine lattialle ja anna vaikuttaa 2-3 minuuttia. Pese lattia koneellisesti sinisellä laikalla ja imuroi likavesi heti pois.
•  Jos lattiassa on vaikeampia tahroja/ pinttymiä, toimi samalla tavoin , mutta ota käyttöön emäksinen aine pH 10-11.         

        

•  Lattiaa ei vahata.

 

 

Suojaus

 

•  Parhaiten suojaat lattiaasi käyttämällä tehokasta sisäänkäyntijärjestelmää, joka pysäyttää lian ja kosteuden jo ulko-ovelle.

 

Käyttöönottosiivous 
•  Poista roskat ja irtolika imuroimalla tai moppaamalla.
•  Pese lattia yhdistelmäkoneella tai käytä lattian hoitokonetta ja vesi-imuria. 
•  Käytä neutraalia puhdistusainetta pH 7-8.
•  Käytä koneissa punaista laikkaa.
•  Huuhtele lattia yhdistelmäkoneella tai huolellisesti kosteapyyhkien puhtaalla vedellä.
•  Anna lattian kuivua.
•  Mikäli lattialla oleva pöly on pääasiassa betonipölyä, käytä heikosti hapanta ainetta pH 4 - 4,5  
   käyttöönoton yhteydessä.

Kiillotus

 

• Naarmuuntunut tai voimakkaasti  kulunut lattia voidaan tarvittaessa kuivakiillottaa high speed-koneella, jonka kierros-   
  nopeus on 1000 - 1200 kierrosta/ min.
•  Käytä koneessa valkoista tai vaaleanpunaista laikkaa.

JULKITILAMUOVIT
Hoito-ohjeet

Tuotteet: Eternal, Sarlon, Allura, Allura Click, Nordstar, Aquastar

ffimhage
Typewritten Text

ffimhage
Typewritten Text



Tahranpoistotaulukko

•  Poista tahrat välittömästi niiden ilmestyttyä.

Neutraali puhdistusaineliuos

Mineraalitärpätti, puhdistussprii. Käytetään punaista 
laikkaa

Tahra jäähdytetään jääpussilla ja raaputetaan varovasti 
irti

Kylmä vesi

12%:nen etikkaliuos tai hapan puhdistusaine, jossa on 
oksaalihappoa.

Palojälkeä raaputetaan varovasti terävällä veitsellä tai 
vastaavalla. Lopuksi kiillotetaan punaisella laikalla.       

Ksyleeni. Ksyleeni kaadetaan liinaan ja liimatahra 
poistetaan nopeasti. Tahranpoiston jälkeen alue 
kosteapyyhitään puhtaalla vedellä ja lopuksi kuivataan 
puhtaalla liinalla tai paperilla.

Suklaa, rasva, hedelmä, tuoremehu, jäätelö,                  
kerma, kahvi, limonadi, tee, viini, muna, olut,

uloste, virtsa, oksennus

 Piki, kumi, öljy, kenkävoide, noki, väriliitu, 
huulipuna, tussi

Steariini, purukumi

Veri

Ruoste

Savukkeen palojälki

Liima
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