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Tekstiililaatat ja -matot

Tahranpoisto

Valitse oikea matto oikeaan paikkaan. Vaaleissa
yksivärisissä matoissa lika ja kuluminen näkyy
selvemmin kuin tummemmissa, meleratuissa
väreissä. Kovan kulutuksen alueet kuten sisäänkäynnit, vastaanottopisteet, käytävät, hissien
ja kahviautomaattien edustat vaativat enemmän
mattolaadulta sekä siivouksen tiheämpää jaksottamista.

Ylläpitohoidossa on tärkeää pitää huolta, että
tahrat poistetaan heti niiden ilmestyttyä. Kuivumisen jälkeen tahranpoisto on vaikeampaa.
Imeytä tahra tuoreeltaan vaaleaan imukykyiseen pyyhkeeseen. Kiinnittyneen tahran
poistoon voidaan käyttää neutraalia puhdistusja tahranpoistoainetta. Käytä aina
tekstiilimatoille tarkoitettuja puhdistus- ja
tahranpoistoaineita. Testaa aineita aina ensin
mahdollisimman huomaamattomaan paikkaan
ja varmistu, ettei matto vahingoitu.

Käyttöönottopuhdistus
Imuroi lattia harjaavalla mattoimurilla, jossa on
pyörivät harjat. Poista tahrat. Katso ohjeet
kohdasta tahranpoisto. Lattiat puhdistetaan
huolellisesti painehuuhtelumenetelmällä
käyttäen tekstiililattioille tarkoitettua
puhdistusaineliuosta. Huolehdi
painehuuhtelukoneen hyvästä imutehosta.
Varmista, että tiloissa on hyvä ilmanvaihto, tuo
lisätuulettimia tarvittaessa. Lattiat voidaan
ottaa käyttöön seuraavana päivänä.

Pysäytä lika

Liasta noin 80 % tulee ulkoa. Pysäytä lika jo
ovelle tehokkailla kynnysmatoilla.

Ylläpito
Imurointi: säännöllinen imurointi pitää maton
hyvässä kunnossa ja harventaa peruspuhdistuksen tarvetta. Suunnittele imuroinnin tiheys
kulutuksen mukaan. Suosittelemme imurointia
päivittäin kovan kulutuksen alueilla. Käytä
harjaavaa mattoimuria, jossa on pyörivät harjat.
Harjat poistavat hyvin likaa ja nostavat maton
nukan.
Huom! Käytä pääsääntöisesti imuria jossa ei
ole harjaa seuraaville tuotteille: neulahuopa
kuten Desso Lita, korkeanukkaiselle
aukileikatulle, polyesterkuidulle ja
silmukkanukkaiselle villakuidulle.
80% liasta on kuivalikaa mikä saadaan
poistettua harjaavalla mattoimurilla. 20% liasta
vaatii kemiallista puhdistusta mikä saadaan
poistettua pesumenetelmillä.
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Jaksottainen puhdistus
Ylläpitosiivoukseen kuuluu jaksottainen
puhdistus. Jaksottaiseen puhdistukseen
voidaan käyttää tekstiililattioille tarkoitettuja
koneita, joissa veden käyttö on vähäistä ja
kuivumisaika nopea. Kulutuksesta ja
menetelmästä riippuen puhdistus tehdään
2-24 kertaa vuodessa. Näitä menetelmiä ovat
mm. kapselointipuhdistus, yhdistelmäkone,
kuivashamponointi ja kuivajauhepuhdistus.

Peruspuhdistus
Ennen peruspuhdistusta lattia imuroidaan
tehokkaalla harjaavalla mattoimurilla ja
tahrat poistetaan. Lattiat puhdistetaan
painehuuhtelumenetelmällä jossa voi olla
myös harjat. Esikäsittele likaiset alueet
ennen painehuuhtelupuhdistusta. Käytä
tekstiililattioille tarkoitettua
puhdistusaineliuosta. Puhdista alue
huolellisesti painehuuhtelukoneella.
Huolehdi painehuuhtelukoneen hyvästä
imutehosta jotta lattia kuivuu hyvin ennen
käyttöönottoa. Varmista, että tiloissa on
hyvä ilmanvaihto, tuo lisätuulettimia
tarvittaessa. Toista peruspuhdistus kunnes
lattioista saadaan puhtaat. Vältä maton
liikakastelua. Lattiat voidaan ottaa käyttöön
seuraavana päivänä.

