HOITO-OHJEET
Amorim ja Wicanders lattianpäällysteet ovat helppohoitoisia korkkiperustaisia
tuotteita kotiin ja julkisiin tiloihin. Suojaa lattiat rakennusaikana riittävän hyvin
hengittävällä materiaalilla tai tarvittaessa levyillä. Tämä hoito-ohje koskee
Korkkitrio Oy:n Suomessa varastoitavia tuotteita.
YLEISPUHDISTUSAINEET / Veden sininen

Korkkilattioiden puhdistuksessa tulee käyttää nihkeitä tai kosteita menetelmiä ja
välttää runsasta vedenkäyttöä. Hoitoaineen käyttö helpottaa ylläpitosiivousta.

AMMATTISIIVOUS
KÄYTTÖÖNOTTOSIIVOUS
Poista ensin irtolika moppaamalla tai imuroimalla. Pese mahdollinen rakennuspöly
happamalla puhdistusaineella, kuten HETI Sapu Joutsen, HETI Sapu Joutsen hajustamaton
tai HETI Kapu Joutsen, annostuksella 2 ml / 1 litraan vettä.
Märkäpyyhi lattia alue kerrallaan ja aja lattianhoitokoneella punaista laikkaa käyttäen. Kuivaa
alue välittömästi vesi-imurilla. Voidaan käyttää myös yhdistelmäkonetta alue kerrallaan
niin, että ensin ajetaan imujalka ylhäällä ja toisella kierroksella imetään vesi pois. Käytä
puhdistusaineena HETI Yleispesu Joutsen, HETI Yleispesu Joutsen hajustamaton tai
HETI Tuoksuva annostuksella 5 ml / 1 litraan vettä.
Pyyhi lattia kauttaaltaan läpi nihkeällä menetelmällä pelkkää vettä käyttäen.

YLLÄPITOSIIVOUS
Käytä nihkeä- tai kosteapyyhintää tai yhdistelmäkonetta ja punaista laikkaa.
Yleispuhdistusaineena käytetään HETI Yleispesu Joutsen, HETI Yleispesu Joutsen
hajustamaton tai HETI Tuoksuva annostuksella 1-5 ml / 1 litraan vettä.
Yleispuhdistusaineen rinnalla kannattaa käyttää säännöllisesti puhdistavaa hoitoainetta noin
kerran viikossa. HETI Moniteho Joutsen tai HETI Moniteho Joutsen hajustamaton sopii
käytettäväksi niin käsimenetelmissä annostuksella 2 ml / 1 litraan vettä kuin yhdistelmäkoneella ajettaessa annostuksella 5 ml / 1 litraan vettä.

PINTAPESU
Pintapesu on hyvä tehdä säännöllisesti käyttöasteesta riippuen tai kun pintaan on kertynyt
kiinnittynyttä tai pinttynyttä likaa.
Märkäpyyhi lattia alue kerrallaan ja aja lattianhoitokoneella punaista laikkaa käyttäen.
Kuivaa alue välittömästi vesi-imurilla. Voidaan käyttää myös yhdistelmäkonetta alue
kerrallaan niin, että ensin ajetaan imujalka ylhäällä ja toisella kierroksella imetään vesi pois.
Käytä puhdistusaineena HETI Tuima, HETI Tuima hajustamaton tai HETI Jyty annostuksella
5 ml / 1 litraan vettä.
Pyyhi lattia kauttaaltaan läpi nihkeällä menetelmällä pelkkää vettä käyttäen.
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