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HOITO-OHJE
POLYFLOR KUMILATTIAT
Noppe Stud Tile, Diamant
KUMILATTIAT ovat julkisiin tiloihin tarkoitettuja lattiapäällysteitä, jotka
kestävät erittäin hyvin mekaanista rasitusta. Kumin tyypillisiä ominaisuuksia ovat joustavuus, äänenvaimennuskyky ja hyvä pito jalan alla.
SUOJAUS

KÄYTTÖÖNOTTOPUHDISTUS

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

Käyttöönottopuhdistus voidaan tehdä aikaisintaan 48h asennuksen
jälkeen, jolloin liima on kauttaaltaan kuivunut.
Irtolika poistetaan moppaamalla tai imuroimalla, jonka jälkeen lattialle
levitetään pesuaineliuos (pH 9-11; Berner Oy HETI Tuima tai HETI
Jyty). Työstä lattia, mikäli mahdollista, lattianhoitokoneella jonka
kierrosnopeus on 150-175 r/min käyttäen kumilattioille tarkoitettua
timanttikuitulaikkaa.
Anna aineen vaikuttaa noin 10min, jonka aikana lattia ei pitäisi päästä
kuivumaan.
Kuivaa lattia yhdistelmäkoneella (tai vedenimurilla/lattiakuivaimella).
Huuhtele lattia huolellisesti vedellä, märkäpyyhinnällä tai
yhdistelmäkoneella (voi vaatia 1 – 3 huuhtelua) jonka jälkeen
huolellinen kuivaus.
Puhdistuksen jälkeen lattia voidaan haluttaessa vahata kumilattialle
soveltuvalla vahalla esim. Bernerin HETI Huippu tai himmeällä HETI
Matta vahalla. Vahaus aina kuivalle lattialle, vahavalmistajan ohjeen
mukaan.

YLLÄPITOHOITO

Päivittäisessä puhdistuksessa käytetään lattian likaisuuden mukaan
joko nihkeä/kosteapyyhintää tai yhdistelmäkonetta ja punaista laikkaa.
Puhdistukseen voidaan käyttää neutraalia tai heikosti emäksistä
puhdistusainetta (pH 7-10), esim. Bernerin HETI Tuoksuva, HETI
Yleispesu Joutsen, HETI Tuima, HETI Moniteho Joutsen (hoitavaan,
pesevään puhdistukseen).

TAHRANPOISTO

Tahrat tulee poistaa tuoreeltaan. Kumikorkojen, virvoitusjuomien yms.
tahrat lähtevät normaalissa pyyhinnässä. Tahrat, jotka eivät lähde
normaalissa pyyhinnässä voidaan poistaa tahranpoistoliuoksella, esim.
HETI Jyty. Liuotinpitoiset tahranpoistoaineet vahingoittavat vahapintaa.

PERUSPUHDISTUS

Pinttyneen lian puhdistus vahaamattomalle lattialle samoin kuin
käyttöönottopuhdistus.
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Vahanpoistossa käytetään emäksistä vahanpoistoainetta (esim. Berner
Oy HETI Herkkä pH 10) ja haaleaa vettä. Pesuaineliuos ja vanha vaha
poistetaan ja lattia huuhdotaan tai pyyhitään kostealla huolellisesti.
Tarvittaessa vahanpoistokäsittely uusitaan kunnes lattia on täysin
puhdas. Puhtaalle kuivalle lattialle levitetään yksi tai kaksi kerrosta
kumilattioille soveltuvaa vahaa.
Huom! Kumilattian pinnalle ei saa käyttää yli pH 11 puhdistusainetta.
Etenkin vaaleat värit voivat kellastua liian emäksisen puhdistusaineen
vaikutuksesta.
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