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     HOITO-OHJE 

POLYFLOR ESD MUOVIMATOT 
Palettone SD, Finesse SD, Polyflor SD 

 

 

POLYFLOR  ESD-päällysteet on tarkoitettu staattiselta sähköltä 

suojattuihin ns. EPA-tiloihin. 

 

SUOJAUS Rakennusajaksi lattia tulee suojata esim. huokoisella pahvilla siten,  

että päällysteeseen ei kohdistu mekaanista eikä kemiallista rasitusta. 

KÄYTTÖÖNOTTO- 

PUHDISTUS Irtolika poistetaan, jonka jälkeen tarvittaessa emäksinen rakennuspöly 

pestään pois haalealla vedellä / happamalla Berner Oy HETI Sapu 

Joutsen (pH 5,5). Peruspuhdistusaineena ja/tai hapanpesun jälkeiseen 

neutralointiin käytetään heikosti emäksistä tai emäksistä 

puhdistusainetta, esim. Berner Oy:n HETI Tuima (pH 9,5) tai HETI Jyty 

(pH 11). Tarvittaessa happamalla / emäksisellä pesupari toistetaan. 

Loppuhuuhtelu tehdään useaan kertaan. Lattian voi puhdistaa joko 

käsimenetelmin tai yhdistelmäkoneella.  

Puhdas lattiapinta viimeistellään nopeakierroksisella lattianhoito-

koneella, käyttäen esim. punaista laikkaa. Eri laikalla saatu lopputulos 

on myös paljolti konekohtainen – kokeile koneellesi uutta laikkatyyppiä 

aina ensin johonkin vähämerkitykselliseen kohtaan.  

Laikan pitää olla uusi ja puhdas, eikä jatkossakaan tule SD-lattian 

päällä käyttää muuta kuin SD-päällysteellä käytettyä laikkaa. 

 YLLÄPITOHOITO Päivittäisessä puhdistuksessa käytetään lattian likaisuuden mukaan 

joko nihkeä/kosteapyyhintää tai yhdistelmäkonetta (punainen tai 

oranssivihreä laikka tai pehmeä pesuharja). Puhdistusaineeksi soveltuu 

neutraali tai heikosti emäksinen aine, esim. Bernerin Heti Tuoksutippa, 

Heti Yleispesu, Heti Tuima. Pinttyneisiin ja likaisiin pintoihin soveltuu 

myös Heti Jyty. 

 

TAHRANPOISTO Tahrat tulee poistaa tuoreeltaan. Kumikorkojen, virvoitusjuomien yms. 

tahrat lähtevät normaalissa pyyhinnässä. Tahrat, jotka eivät lähde 

normaalissa pyyhinnässä voidaan poistaa tahranpoistoaineilla, esim. 

Heti Jyty tahranpoistoliuoksella. Polyflor ESD-matot kestävät hyvin 

mietoja emäksiä ja laimeita happoja, mutta liuottimien käyttöä tulee 

välttää.  

 

PERUSPUHDISTUS Pinttyneet lattiapinnat puhdistetaan lattianhoito- tai yhdistelmäkoneella 

käyttäen punaista tai oranssivihreää laikkaa. Puhdistusaineeksi sopii 

esim. Heti Tuima tai Heti Jyty (pH noin 9-11). Peruspuhdistuksen 

jälkeen lattia kuivakiillotetaan käyttäen esim. punaista tai oranssia 
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laikkaa. Mikäli lattian kiiltoa halutaan hieman lisätä, se voidaan pyyhkiä 

esim. Bernerin hoitavalla Moniteholla ja kiillottaa kuivana. 

 

Huom! Laikan pitää olla uusi ja puhdas, muilla lattiapäällysteillä 

käytettyä laikkaa ei saa käyttää.  

 

VAHAUS Normaalitilanteessa SD-lattioita ei vahata. Jos tilat ovat voimakkaasti 

likaantuvia tai alueilla joihin tulee pinttyvää likaa, eikä lattiaa pystytä 

koneellisesti päivittäin hoitamaan, voidaan SD-lattia myös vahata. 

 Käytä aina ESD-muovimatolle soveltuvaa vahaa. Tarkista aina tuotteen 

soveltuvuus vahan toimittajalta (soveltuva esimerkkituote: TASKI Jontec 

ESD). 

 Vahaus tehdään aina hyvin puhdistetulle lattialle vahatoimittajan ohjeen 

mukaan yhtenä kerroksena. Mikäli vahakerros kulumisen tai muun 

hankauksen seurauksen pinnalta häviää, tulee vanha vahakerros 

poistaa kokonaisuudessaan, ennen uuden vahakerroksen levittämistä. 

 

 

SIIVOUSNEUVONTA RTV-Yhtymä Oy puh. (019) 7421 tai mika.rantamaki@rtv.fi   

Bernerin  asiakaspalvelu puh. 020 7914237 tai ph.info@berner.fi 
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