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YLEISTÄ
Tämä hoito-ohje on laadittu julkisiin tiloihin ja ammattimaiseen siivoukseen. Ohje sisältää yleisiä informaatiota
useista menetelmistä, jotka tulee sisältyä uuden lattian
käyttöönottoon ja hoitoon. Tarvittaessa tarkempaa
informaatiota siivousaineista, menetelmistä, tekniikoista
sekä teknisistä apuvälineistä kannattaa kääntyä
siivousaineiden ja välineiden edustajien puoleen.
Pysäytä lika jo sisäänkäynnille! Yli 85 % liasta tulee
ulkoa ja markkinoilla onkin lukuisia vaihtoehtoja tähän
tarkoitukseen. Ulkoa kulkeutuvat partikkelit, hiekka ja
lika lisäävät lattioiden hoitotarvetta ja kustannuksia, sekä
aiheuttavat negatiivisen vaikutuksen lattian elinkaareen.
Älä koskaan vedä tai työnnä huonekaluja suoraan
lattian päällä. Käytä huopasuojia välttyäksesi vaurioilta
ja naarmuilta. Huomioi myös, että vaaleat värit vaativat
aktiivisempaa siivousta.

KÄYTTÖÖNOTTOPUHDISTUS
Mikäli lattialla on rakennusaikaista käyttöä asentamisen
jälkeen, on se suojattava asianmukaisesti. Tämä voidaan
tehdä käyttämällä kovalevyjä tai vastaavia. Ennen kuin
suojat voidaan asentaa, on huolehdittava että lattia
on kuiva, pölytön ja puhdas. Huomioi että ylimääräiset
partikkelit, rakennuspöly yms saattavat kuluttaa lattiaa
suojien allakin.
Älä milloinkaan teippaa suojia suoraan lattiaan. Teipit
saattavat vaurioittaa lattiapintaa ja teippijäämät olla hyvin
vaikeasti poistettavia.
Käyttöönottosiivous tulee tehdä aina ennen kuin uusi lattia
otetaan käyttöön. Erittäin tärkeätä tämä on kohteissa, jotka
on remontoitu. Alkaalinen pöly on poistettava lattioilta
ja luotava oikeat olosuhteet päivittäiselle puhdistukselle.
Poista kaikki irtonainen aines imurilla tai mopilla. Mikäli
lattialla on paljon rakennuspölyä (joka on usein alkaalista)
voidaan ensimmäisellä puhdistuskerralla käyttää miedosti
happamia (pH 5–7) puhdistusliuoksia. Tämän jälkeen
voidaan käyttää neutraaleja (pH 7-9) tai varsinkin
likaisemmille pinnoille heikosti alkaalisia puhdistus-

aineliuoksia (pH 10–11). Noudata aineenvalmistajan
annosteluohjeita. Poista likainen puhdistusaineliuos vesiimurilla tai yhdistelmäkoneella. Käytä puhdistukseen
lattianhoitokonetta ja punaisia laikkoja tai yhdistelmäkonetta
(harjat tai punainen laikka). Huuhtele ja kuivaa. Käytä vettä
mahdollisimman vähän, vain sen verran kuin on tarve.
Kährs Luxury Tiles päällysteet on pintakäsitelty jo
valmistuksen yhteydessä, eivätkä ne vaadi mitään erillisiä
käsittelyjä.

PÄIVITTÄINEN PUHDISTUS
Puhdista roiskeet ja tahrat välittömästi. Tahrojen poistaminen
tuoreeltaan on paljon helpompaa. Käytä nihkeätä tai hiukan
kosteaa moppia. Tahrojen poistoon voi joutua käyttämään
soveltuvia puhdistusaineita. Mekaaninen puhdistus
yhdistelmäkoneella on erittäin suositeltavaa. Yleisluonteisesti
suosittelemme vaahtoamattomien neutraalien tai heikosti
alkaalisten puhdistusaineiden käyttöä.

MÄÄRÄAJOIN TOISTUVA SÄÄNNÖLLINEN
PUHDISTUS
Ajoittain lattioiden käytön ja likaisuusasteen mukaan saattaa
olla tarpeen säännölliselle tehokkaammalle puhdistukselle.
Puhdista lattia huolellisesti sopivaa puhdistusainetta
käyttäen. Mikäli lattia on hyvin likainen työ kannattaa
tehdä lattianhoitokonella. Käytä neutraaleja, heikosti
emäksisiä tai emäksisiä pesuaineliuoksia ainevalmistajan
annosteluohjeiden mukaisesti. Käytä valkoisia tai punaisia
laikkoja. Poista likavesi, huuhtele ja kuivaa lattia huolellisesti.

TAHRANPOISTO
Poista tahrat niin pikaisesti kuin mahdollista ennen kuin
ne ovat pinttyneet. Tarvittaessa käytä valkoista tai punaista
laikkaa neutraalin tai heikosti emäksisien pesuaineen kanssa.
Myös sopivia mietoja puhdistukseen käytettäviä liuottimia tai
valmiita puhdistusliinoja voi käyttää. Vahvoja liuottimia, kuten
asetoni, tärpätti yms ohenteita ei saa käyttää.
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HUOMIOITAVAA
Sovella puhdistusmetodeja ja puhdistustarvetta
kohteen vaaatimukset ja käyttö huomioiden. Käytä
puhdistusaineita tunnetuilta valmistajilta ja noudata
ainevalmistajan annostus- ja käsittelyohjeita. Huomioi,
että puhdistusaineiden väärä annostus tai käyttö saattavat
vaikeuttaa lattian siivottavuutta.

Kalusteiden jaloissa on aina käytettävä lattiaa suojaavia
suojia kuten huopasuojia. Toimistokalusteiden tuolien
pyörien tulee olla W-tyyppiä (EN 12529). Vaaleat ja
yksiväriset lattiat vaativat enemmän hoitoa, sillä lika näkyy
selvemmin kuin monivärisissä kontrastisissa lattioissa.

Liuottimet ja öljyt voivat vaurioittaa ja värjätä lattiaa, joten
siivoa roiskeet välittömästi. Ne voivat tehdä lattian myös
liukkaaksi. Tummat kumipyörät, kumitassut sekä jotkin
muovit saattavat aiheuttaa pysyviä värjäytymisjälkiä.

TAHRAN TYYPPI

TAHRANPOISTO

Rasva, suklaa, hedelmä,
mehu, kahvi, kananmuna

Neutraali tai emäksinen
pesuaineliuos ja haalea
vesi

Asfaltti, öljy, kumi, noki

Miedot liuottimet tai
puhdistusliinat

Tarrat, liimat

Miedot liuottimet tai
puhdistusliinat

Veri

Kylmä vesi

Uloste, oksennus, virtsa

Neutraali pesuaine haalea
vesi

Ruoste

Neutraali pesuaine haalea
vesi

Väriaineet, huulipuna, liitu

Miedot liuottimet tai
puhdistusliinat

Purukumi, kynttilän vaha

Jäähdytä kylmällä vedellä
tai jäällä ja raaputa pois
varovasti
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