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Puhdistus ja huolto  

Oikealla puhdistuksella ja huollolla on ratkaiseva vaikutus käyttöiän pidentymiseen ja 
asennetun lattian laadun säilymiseen. Suosittelemme, että puhdistuksessa käytettävän 
veden määrä on pidettävä mahdollisimman pienenä.  

 

Ehkäisevät toimenpiteet  

Likaantumista voidaan vähentää asettamalla ovimattoja rakennuksen sisäänkäynneille. 
Niiden pituus tulisi olla 4-6 askelta.   

Huomaa: Ero pinttyneen lian ja irtolian puhdistuksen välillä. Irtolika tulee puhdistaa kuivalla 
puhdistusmenetelmällä. Irtolika voidaan esimerkiksi harjata tai imuroida pois.   

 

 Loppusiivous asennuksen jälkeen  

Loppusiivous tulee tapahtua vasta sen jälkeen, kun asennusliima on täysin kovettunut 
mutta ei aikaisemmin kuin 48 tuntia asennuksesta. Loppusiivouksen tarkoituksena on 
poistaa kaikki asennusvaiheen syntynyt lika.  

Huomaa: Esikäsittely ei ole välttämätöntä.  

Lattiaa ei tarvitse käsitellä asennuksen jälkeen, kunhan lattian kunnosta pidetään 
jatkuvasti huolta ja sitä käytetään asianmukaisesti.  

Poikkeuksena tästä on esikäsittely esimerkiksi kampaamoissa, autoliikkeet jne., joissa 
lattia on epätavallisen kulutuksen kohteena. Näissä tapauksissa lattiaa voidaan suojata 
polyuretaanipinnoitteella tai muulla tarkoitukseen sopivalla pinnoitteella. Muista noudattaa 
suojausaineiden käyttöohjeita.  

 

Ylläpitohoito  

Säännöllinen puhdistus tehdään neutraalilla puhdistusaineella. Puhdistuksen jälkeen 
lattian tulee jäädä kuivaksi, eikä lattiapäällysteen pintaan saa jäädä puhdistusaineita. 
Hoitavien puhdistusaineiden käyttöä ei suositella. Säännöllinen puhdistus voidaan tehdä 
käsimenetelmin tai yhdistelmäkoneella.   
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Koneellinen puhdistus  

Yhdistelmäkoneen käyttö on tehokasta suurissa tiloissa. Pienemmille alueille sopivat 
yhdistelmäkoneet, jotka ovat kooltaan pienempiä.  

 

 Peruspuhdistus  

Irtolika poistetaan. Lattia puhdistetaan puhdistusaineella, jonka pH on n. 11, esim. 
Bernerin HETI Jytyllä. Puhdistusaine annostellaan lattian likaisuuden ja annosteluohjeen 
mukaan. Peruspuhdistus voidaan tehdä joko harjalla, hankauspesimellä, 
lattianhoitokoneella tai yhdistelmäkoneella.  

 

Tahrojen poistaminen  

Kengänpohjista syntyneet pinttyneet tahrat ja naarmut voidaan puhdistaa sopivilla 
tahranpoistoaineilla ja tahranpoistomenetelmillä esim. Bernerin HETI Jyty 
tahranpoistoliuoksena.  

  

 Luettelo suositelluista puhdistusaineista  

Käyttöönottopuhdistus: Berner Oy HETI Jyty  

Ylläpitohoito: Yleispuhdistusaine, jonka pH on 8-11 esim. Berner Oy HETI  

Tuoksuva, HETI Yleispesu Joutsen, HETI Tuima tai HETI Jyty  

Tahranpoisto: Berner Oy HETI Jyty tahranpoistoliuoksena  

Peruspuhdistus: Berner Oy HETI Jyty. Puhdistusaine annostellaan lattian likaisuuden ja 
annosteluohjeen mukaan.  
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Toimenpiteet kunnon ja laadun säilyttämiseksi   

Tietyissä olosuhteissa on mahdollista levittää pinnoitteita Altron lattiapäällysteeseen. Ota 
kuitenkin aina yhteys päällysteen valmistajaan ennen pinnoitteen levittämistä, 
varmistaaksenne pinnoitteen soveltuvuus käyttötarkoitukseenne. Yksittäisissä tapauksissa 
pinnoitteiden käyttö voi johtaa muutoksiin tuotteen ominaisuuksissa, kuten 
liukuesteluokkaan, puhdistusominaisuuksiin ja kiiltoasteeseen.  

Jos tehtaalla asetetussa pinnoitteessa näkyy merkkejä kulumisesta (esim. 
mikronaarmuja), pinnoitteen palauttamiseksi ja lattian laadun säilyttämiseksi lattia voidaan 
käsitellä sopivalla pinnoitteella.  

 

Siivousneuvonta   

RTV-Yhtymä Oy puh. (019) 7421 tai aapo.lindfors@rtv.fi   

Bernerin asiakaspalvelu puh. 020 690 761 tai pro.tilaukset@berner.fi  


