
Väline Puhdistusaine Menetelmä

Mekaaninen puhdistus

        

tai

                

 jos likainen

Emäksinen puhdistusaine

• Nihkeä pyyhintä
Yhdistelmäkone tai lattianhoitokone 

300-450 rpm.
• Huuhtele lattia huolella viileällä puhtaalla 

vedellä pesuainejäämien poistamiseksi.

Käsimenetelmin Neutraali puhdistusaine • Nihkeä pyyhintä
• Kosteapyyhintä

Mekaaninen puhdistus

 

Neutraali puhdistusaine 

• Nihkeä pyyhintä
• Yhdistelmäkone tai lattianhoitokone 

300-450 rpm.
• Huuhtele lattia huolella viileällä puhtaalla 

vedellä pesuainejäämien poistamiseksi 
tai

Höyrypesu

Mekaaninen puhdistus Emäksinen puhdistusaine
• Nihkeä pyyhintä

• Yhdistelmäkone tai lattianhoitokone 
300-450 rpm.

Käyttöönottopuhdistus

Ylläpitosiivous

Syväpuhdistus

Ohjeita sovelletaan aina alueen liikenteestä ja sijainnista riippuen.

TAI

HOITO-OHJE LVT
CREATION 70, CREATION 55, CREATION 40, CREATION 30, RIGID, VIRTUO, SENSO, R-55

Käsimenetelmä 
Kosteapyyhintä mikrokuituliinalla

Hoitolaikka
3M (tai vastaava) värilliset laikat

Käsimenetelmä 
Pyyhintä nihkeällä mikrokuituliinalla 

Konemenetelmä
Yhdistelmäkone, lattianhoitokone

Suositeltavia puhdistusaineita: 

ECOLAB : Benduroll Max (pH 
9,7)** 
ECOLAB: Magic Max (pH 9,0)** 
ECOLAB : Brial Clean S (pH 8)* 
 

DIVERSEY: Jontec Forward Free** 
(pH10) 
DIVERSEY: Jontec 300 Free 
(pH8,2)*

*Neutraali / **Emäksinen

tai

tai

Höyrypesulaite
Noudata valmistajan suosituksia



TAHRAN POISTO

TAHRANPOISTO

Ruoste 
Levitä ruosteenestoainetta tai oksaalihappoa. Huuhtele perusteellisesti.

Ruokarasva/maali/kuulakärkikynä/kynä/rasva 
Levitä liuotinta kuten taloussprii tai lakkasprii. Hiero laimentamattomalla tuotteella ja 
huuhtele runsaalla
vedestä.

Kumijäljet/Kengänjäljet
Levitä emäksistä pesuainetta (kuten Benduroll Max) jälkiin. Anna vaikuttaa 5 minuttia. 
Hankaa.

Purukumi
Koveta purukumi kylmäspraylla ja poista sitten muovilastalla.

Maalitahran poisto
• Älä käytä hankaavia puhdistusvälineitä (hiomapapereita, teräsvillaa yms.).
•  Mikäli käytetty maali on tiedossa, käytä oikeaa liuotinta. Jos maali ei ole tiedossa, aloita 

kevyemmillä liuottimilla kuten taloussprii ennen siirtymistä vahvempiin liuottimiin kuten 
Taraclean yms. Mikäli tahra osoittautuu vaikeasti poistettavaksi, älä jatka.

• Pyyhi ja huuhtele lattia huolellisesti liuottimen levittämisen jälkeen. 

Maalipisarat
• Kokeile kylmäsprayta maalipisaroiden poistoon. 

Liimatahran poisto
• Tuoreen liimajäljet (< 1 kuukausi)
  Levitä vesiohenteinen liuos, johon on lisätty puhdistusainetta, anna vaikuttaa ja puhdista ja 

huuhtele lattia mekaanisesti.
• Kuivuneet liimajäljet (> 1 kuukausi)
 Käytä esim. talousspriitä. Pyyhi ja huuhtele lattia huolellisesti liuottimen levittämisen jälkeen. 
• Teipistä jääneet liimajäljet
  Käytä vahvaa liuotinta (kuten Taraclean), mutta älä jatka, jos liimajäljet ovat vaikeita poistaa. 

•  Älä koskaan käytä hiomalaikkoja tai muita välineitä, jotka voivat vahingoittaa lattian 
pintakäsittelyä (hankaavat tuotteet, liuottimet jne.).

•  Kumiseoksista johtuen osa mustista esim. kumipyöristä saattaa jättää jälkiä lattiaan. Vältä 
kumipyöriä, kumipohjaisia mattoja ja kovia huonekalun jalkoja.

KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT VAROTOIMET


