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Käyttöönottopuhdistus
Poista irtolika. Rakennuspölyn sekä pinttyneen lian 
poistamiseksi lattiat pestään koneellisesti. Käytä 
puhdistusainetta, jonka pH on 5 - 5,9 poistaaksesi 
betonipölyä, mutta valitse puhdistusaine aina lian 
mukaan. Pese hidaskierroksisella lattianhoitokoneella. 
Käytä laikoista 3M punaista tai Twister vihreää. Poista 
likavesi vesi-imurilla ja huuhtele. Kuivakiillota puhdas ja 
kuiva lattia nopeakierroksisella lattianhoitokoneella. 
Valitse laikka kohdasta kuivakiillotus (alla). 

Jos lattia on likaantunut vain kevyesti, pestään lattia 
yhdistelmäkoneella. Käytä laikoista 3M punaista tai 
Twister vihreää. Käytä puhdistusainetta, pH 6 - 10. 
Kuivakiillota nopeakierroksisella lattianhoitokoneella. 
Valitse laikka kohdasta kuivakiillotus (alla).

Kuivakiillotus: Valitse oikea laikka ja koneen kierros- 
luku laikkavalmistajan mukaan. Valitse 3M:n punainen 
tai Twisterin vihreä laikka. Käytä nopeakierroksista 
lattianhoitokonetta.

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

Ylläpito
Käsimenetelmät: Kuiva- tai nihkeämoppaus.

Puhdistusaineet: Valitse puhdistusaine lian mukaan. 
Käytä pääsääntöisesti puhdistusainetta, pH 6 - 10. 
Märkätiloissa voidaan ajoittain käyttää hapanta 
puhdistusainetta kalkki- tai puhdistusainesaostumien 
poistamiseen. 
Vesi: Käytä ainoastaan vettä Twister laikkojen kanssa.
Tärkeää! Seuraa puhdistusainevalmistajan 
annosteluohjeita.

Koneellinen puhdistus:  Säännöllinen yhdistelmäkoneen 
käyttö on tehokas ja nopea tapa pitää lattiat hyvässä 
kunnossa. Käytä laikoista 3M punaista tai Twister vihreää. 
Käytä epästasaisilla alustoilla ajoittain harjavetoalustaa. 
Markkinoilla on saatavilla hyvin pieniä 
yhdistelmäkoneita, joita voidaan käyttää ahtaissa 
kalustetuissa tiloissa. 
Kovan kulutuksen alueilla voidaan käyttää 3M:n laikoista 
sinistä tai vihreää tai Twisterin laikoista keltaista. Käytä 
emäksistä puhdistusainetta tarvittaessa. 

Peruspuhdistus
Säännöllinen koneellinen puhdistus siirtää perus-
puhdistuksen tarvetta. Kuivamoppaa irtolika pois. Valitse 
puhdistusaine lian mukaan. Anna puhdistusaineliuoksen 
vaikuttaa ennen varsinaista pesua. Pese lattia hidaskier-
roksisella lattianhoitokoneella. Valitse laikka likaisuus-
asteen mukaan 3M:n punaisesta ruskeaan tai Twisterin 
vihreästä valkoiseen. Käytä vesi-imuria kauttaaltaan 
poistaaksesi likaveden. Huuhtele lattia tarpeen mukaan. 
Puhdas ja kuiva lattia kuivakiillotetaan 
nopeakierroksisella lattianhoitokoneella. Valitse laikka 
kohdasta käyttöönottopuhdistus ja kuivakiillotus.

Vanha naarmuuntunut lattia: Vanha naarmuuntunut 
Tarkettin iQ-muovilattia on mahdollista uudistaa 
ainutlaatuisella tavalla ilman hoitoaineita tai vahoja. 
Tämä koskee vain vanhoja lattianpäällysteitä.
Lisätietoja saat Tarkett Oy:n tekniseltä osastolta.

iQ-muovilattioissa ei käytetä hoitoaineita eikä vahoja.

Tahranpoisto
Poista tahrat tuoreeltaan. Käytä neutraalia tai heikosti 
emäksistä puhdistusainetta.
Väriaineet, öljy: spriitä tai mineraalitärpättiä. Mattoliima: 
denaturoitu sprii. Pyyhi puhtaalla vedellä.

Yleisiä ohjeita

Öljytahrat on syytä pyyhkiä heti, sillä pinta voi värjäytyä.

Kumiaines voi värjätä lattian.

Huonekalujen jaloissa on tärkeää käyttää huopasuojia tai vastaavia 
jotta vältytään naarmuilta.

Vaaleat ja hyvin tummat värit lisäävät siivouksen määrää.

Lisätietoja
Tarkett Oy
Säterinkatu 6, 02600 Espoo 
Puh: 09 4257 9000
asiakaspalvelu@tarkett.com 
www.tarkett.fi 
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Muovilattiat vahingoittuvat liuottimista.




