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     HOITO-OHJE 

POLYFLOR BLOC PUR 
 

POLYFLOR  PUR -päällysteet ovat polyuretaanipintaisia. PUR-pinta 

ja tiivis rakenne tekevät näistä lattioista helppohoitoisia: vahoja ja   

vahanpoistoaineita ei tarvita. Tällöin myös siivouskustannukset ja  

ympäristökuormitus vähenevät. 

 

SUOJAUS Rakennusajaksi lattia tulee suojata esim. huokoisella pahvilla siten, 

että päällysteeseen ei kohdistu mekaanista eikä kemiallista rasitusta. 

KÄYTTÖÖNOTTO- 

PUHDISTUS Irtolika poistetaan, jonka jälkeen pöly pyyhitään pois kostealla mopilla.  

Lattia puhdistetaan joko käsimenetelmin tai yhdistelmäkoneella käyttäen 

heikosti emäksistä tai emäksistä puhdistusainetta, esim. Berner Oy Heti  

Tuima (pH 9,5) tai Heti Jyty (pH 11). Uudelle puhtaalle pinnalle suositellaan 

tehtäväksi kuivakiillotus High Speed –koneella, käyttäen esim. oranssivihreää 

tai punaista laikkaa. 

 

YLLÄPITOHOITO Päivittäisessä puhdistuksessa käytetään lattian likaisuuden mukaan joko 

nihkeä/kosteapyyhintää tai yhdistelmäkonetta (punainen 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. Huom! Vältä liiallista veden käyttöä  

ja kuivaa kostea lattia välittömästi. Voimakkaasti likaantuvissa paikoissa, esim.   

auloissa ja katutasossa voidaan käyttää tensidipohjaisia hoitavia aineita 

suojaamaan lattiapintaa, esim. Heti Moniteho. Huolellisen peruspuhdistuksen 

jälkeen voidaan vahingoittuneen tai kuluneen pinnan kiiltoa parantaa 

kuivakiillotuksella, joka sulkee pintahuokoset. High Speed–koneessa tulee olla 

kierroksia yli 1000 rpm. Kuivakiillotuslaikoiksi sopivat sekä oranssivihreä että 

punainen laikka. Huom.! Koska Bloc PUR on läpivärjätyllä kalvolla, on 

kuivakiillotus tehtävä eri värisiin lattioihin eri laikoilla. Etenkin tilanteessa jossa 

aluetta on tummia tai kirkkaita värejä, ja osassa valkoinen/vaalea lattia, tulee 

valkealle osalle olla oma kuivakiillotuslaikka.  

 

TAHRANPOISTO Tahrat tulee poistaa tuoreeltaan. Kumikorkojen, virvoitusjuomien yms. tahrat 

lähtevät normaalissa pyyhinnässä. Tahrat, jotka eivät lähde normaalissa 

pyyhinnässä voidaan poistaa tahranpoistoaineilla, esim. Heti Jyty. 

Polyflor PUR-lattiat kestävät  hyvin emäksiä ja laimeita happoja, mutta 

liuottimien käyttöä tulee välttää.  

 

PERUSPUHDISTUS Pinttyneet lattiapinnat puhdistetaan lattianhoito- tai yhdistelmäkoneella käyt- 

täen punaista tai ruskeaa laikkaa. Puhdistusaineeksi sopii esim. Heti Tuima tai 

Heti Jyty (pH noin 9-11). Peruspuhdistuksen jälkeen lattia kuivakiillotetaan 

ylläpitohoidon kiillotusohjeen mukaisesti. 
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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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