HOITO-OHJE - LINOLEUM - NEOCARE
MARMORETTE & LCH / ARABESQUE / COLORETTE / UNI WALTON / LINO ART / LINOECO

Nihkeäpyyhintä

Lattianhoitokone

Mikrokuituinen moppi- tai
kuivainpyyhin.

Kosteapyyhintä

Yhdistelmäkone

Mikrokuituinen moppi- tai
kuivainpyyhin.

Puhdistuslaikka

3M (tai vastaava) värilliset laikat

Välineet

Tuotteet

Puhdistusmetodit

Neutraali puhdistusaine tai
heikosti emäksinen
puhdistusaine

• Kosteapyyhintä
• Yhdistelmäkone tai lattianhoitokone160-200 rpm imusuulake alas
laskettuna

Käyttöönottopuhdistus

Manuaalinen tai mekaaninen puhdistus

tai

tai

jos likainen

Ylläpitohoito
Neutraali puhdistusaine
(1) Desinfiointiaine

Manualinen puhdistus

• Nihkeä- tai kosteapyyhi lattia mikrokuituisella moppi tai
kuivainpyyhkimellä.

TAI

Neutraali puhdistusaine

Mekaaninen puhdistus

• Yhdistelmäkone 160-200 rpm imusuulake
alas laskettuna

Syväpuhdistus
tai

tai

Heikosti emäksinen
puhdistusaine

• Yhdistelmäkone tai lattianhoitokone160-200 rpm imusuulake alas
laskettuna

(1) Alueilla, joilla desinfiointi on välttämätöntä (esim. Leikkaussalit, sairaalahuoneet jne.) Käytä sekä neutraalia
puhdistusainetta että desinfiointiainetta.
Nämä puhdistusohjeet on mukautettava liikenteen ja alueen sijainnin mukaan.
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Mekaaninen puhdistus

TAHRANPOISTO

KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT VAROTOIMET
• Älä koskaan käytä hankaavia laikkoja tai muita menettelytapoja, jotka voivat vahingoittaa
pintakäsittelyä (hankaavat/naarmuttavat tuotteet, liuottimet jne.).
• Älä koskaan käytä kumia tuolin jaloissa tai muissa huonekaluissa. Käytä sen sijaan huopaa,
PVC:tä- tai polyeteenia. Kumi saattaa aiheuttaa pysyviä värjäytymiä lattiaan.

TAHRANPOISTO
Maalitahran poistaminen

• Älä käytä hankaavia puhdistuslaitteita (esim. Scotch Brite, hankaustyynyt, teräsvilla jne.).
• Käytä maalin liuotinta, jos se on tiedossa. Jos ei ole tiedossa, aloita liuottimilla, kuten Essence C,
White Spirit jne., Ennen kuin kokeilet vahvempia liuottimia, kuten Taraclean-sumutetta. Jos tahra
osoittautuu vaikeasti poistettavaksi, älä jatka
• Pyyhi ja huuhtele lattia huolellisesti liuottimen levittämisen jälkeen.

Maalipisarat

Jääspray tuottaa erinomaisia tuloksia, kun maali on muodostanut pisaroita linon pinnalle (jääspraytä voi
ostaa puhdistusaineiden valmistajilta tai apteekeista).

Liimatahrat

• Tuoreet akryyliliimajäljet (<1 kuukausi)
Levitä vesipohjaista liuosta, johon on lisätty puhdistusainetta, anna vaikuttaa ja puhdista ja huuhtele
lattia mekaanisesti.
• Kuivat akryyliliimajäljet (> 1 kuukausi)
Käytä esim. Essence C tai White Spirit. Pyyhi ja huuhtele lattia huolellisesti liuottimen levittämisen
jälkeen.
• Liuotinpohjaiset maalitahrat
Käytä vahvoja liuottimia (kuten Taraclean-sumutetta), mutta älä jatka, jos liimatahrat ovat vaikeita
poistaa (kuten voi tapahtua liuotinpohjaisten liimojen kanssa)

VIHJEET JA NEUVOT TAHRAN POITOON
Ruoste

Levitä ruosteenestotuotetta tai oksaalihappoa. Huuhtele perusteellisesti.

Ruokarasva / maali / kuulakärkikynä / huopakynä / raskas rasva (terva)
Levitä liuotinta, kuten Essence C tai White Spirit. Hiero laimentamattomalla tuotteella ja huuhtele
runsaalla määrällä vettä

Kumi- ja kengänjäljet

Levitä emäksistä pesuainetta (kuten Dynatech Trophy) jälkiin. Anna vaikuttaa 5 minuuttia. Hankaa!

Purukumi
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Koveta purukumi jääsprayllä ja poista se sitten muovisella lastalla

