2020
20

HOITO-OHJE
POLYFLOR PUR-VAHVENNETUT MUOVIMATOT
Palettone PUR, Pearlazzo PUR, Prestige PUR, Classic Mystique
PUR, Mystique PUR, 2000 PUR
POLYFLOR PUR -päällysteet ovat polyuretaanipintaisia. PUR-pinta ja tiivis
korkeapainepuristettu rakenne tekevät näistä lattioista helppohoitoisia:
vahoja ja vahanpoistoaineita ei tarvita. Tällöin myös siivouskustannukset
ja ympäristökuormitus vähenevät.
SUOJAUS

KÄYTTÖÖNOTTOPUHDISTUS

Rakennusajaksi lattia tulee suojata esim. huokoisella pahvilla siten,
että päällysteeseen ei kohdistu mekaanista eikä kemiallista rasitusta.

Irtolika poistetaan, jonka jälkeen emäksinen rakennuspöly pestään pois
haalealla vedellä / Berner Oy HETI Sapu Joutsen (pH 5,5), jonka jälkeen
huolellinen huuhtelu. Tämän jälkeen normaali lattianpesu emäksisellä tai
heikosti emäksisellä puhdistusaineella esim. Berner Oy HETI Jyty (ph11) ja
pesulaikkana punainen laikka. Lattia voidaan puhdistaa sekä käsin että
koneellisesti.
Huom. Sementti- ja kipsipohjainen rakennuspöly on emäksistä, ja joskus
huomattavan vaikeasti poistettavaa likaa. Riippuen rakennuspölyn määrästä,
laadusta ja altistusajasta (esim. suojaukset olleet puutteellisia tai rikkoutuneet),
hapanpesua voidaan joutua toistamaan.
*Uudelle puhtaalle pinnalle tehdään kuivakiillotus highspeed koneella (>1500 r /
min), suosituslaikka valkoinen tai punainen lattianhoitolaikka.
Huom.! Laattalattian ollessa kyseessä, lattian pesu voidaan aloittaa
aikaisintaan 3 vrk asennuksesta.

YLLÄPITOHOITO

Päivittäisessä puhdistuksessa käytetään lattian likaisuuden mukaan joko
nihkeä/kosteapyyhintää tai yhdistelmäkonetta (punainen pesulaikka tai pehmeä
pesuharja). Puhdistusaineeksi soveltuu neutraali tai heikosti emäksinen aine,
esim. Bernerin HETI Tuoksuva, HETI Yleispesu Joutsen, HETI Tuima.
Pinttyneisiin ja likaisiin pintoihin soveltuu myös HETI Jyty. Voimakkaasti
likaantuvissa paikoissa, esim. auloissa ja katutasossa, tai kun halutaan hieman
enemmän kiiltoa, voidaan lisänä käyttää tensidipohjaisia hoitavia aineita, esim.
HETI Moniteho Joutsen ja tehokkaampana pesulaikkana High Shine lila
lattianhoitolaikkaa.

PERUSPUHDISTUS

Pinttyneet lattiapinnat puhdistetaan lattianhoito- tai yhdistelmäkoneella
valitsemalla käytettävä laikka lattian likaisuuden mukaan: valkoinen
(hellävaraisin), punainen (tehokkaampi). Puhdistusaineeksi sopii esim. HETI
Tuima tai HETI Jyty (pH noin 9-11). Huolellisen peruspuhdistuksen jälkeen
voidaan vahingoittuneen tai kuluneen lattian pintaa parantaa kuivakiillotuksella*
Kuivakiillotukseen sopii parhaiten punainen tai lila Highshine (uudet Palettone
PUR lattiat, vain punainen) lattiahoitolaikka.
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Päällyste on mattapintainen, mutta mikäli lattian kiiltoa halutaan hieman lisätä,
se voidaan pyyhkiä esim. Bernerin puhdistavalla hoitoaineella Moniteho
Joutsenella ja kiillottaa kuivana.
TAHRAN-/NAARMUN
POISTO

Tahrat tulee poistaa tuoreeltaan. Kumikorkojen, virvoitusjuomien yms. tahrat
lähtevät normaalissa pyyhinnässä. Tahrat, jotka eivät lähde normaalissa
pyyhinnässä voidaan poistaa tahranpoistoaineilla, esim. HETI Jyty, käyttäen
valkoharmaata Melamiini lattianhoitolaikkaa.
Vanhojen lattioiden naarmuuntunut kohta pestään ensin SPP Pintapesulaikalla,
jonka jälkeen tarvittaessa kuivakiillotus* punaisella tai Highshine Lila
lattianhoitolaikalla.
Polyflor PUR -lattiat kestävät hyvin emäksiä ja laimeita happoja,
mutta liuottimien käyttöä tulee välttää.

NAARMUJEN EHKÄISY

Huonekalujen jaloissa tulee käyttää huopapaloja. Varsinkin raskaiden
kalusteiden siirtämistä laahaamalla tulee välttää, kalusteet tulee nostaa.

SIIVOUSNEUVONTA

RTV-Yhtymä Oy puh. (019) 7421 tai mika.rantamaki@rtv.fi
Bernerin asiakaspalvelu puh. 020791437
Lisätietoja puhdistusaineista www.berner.fi/pro

*Laikkatyyppi on esimerkin omainen. Kuivakiillotuksen hyvä lopputulos on
monen asian summa. Laikka / laikan valmistaja, konetyyppi, laikkapaine eli
koneen painon ja laikan koon suhde, kierrosluku, koneen käyttäjä jne. ovat
kaikki lopputulokseen vaikuttavia muuttujia. Kokeile aina omalle koneellesi
sopivaa laikkaa varovasti alueella, jossa lattiaa ei huomata. Lattia tulee
kiillottua ja puhdistua. Jos kiillotuksesta muodostuu pölyä tai jää jälkiä, vaihda
koneellesi hellempi laikka.

