PUHDISTUS- JA HOITO-OHJEET

HELPPO PUHDISTAA
HELPPO KÄYTTÄÄ
BOLON-LATTIAN PUHDISTUS- JA HOITO-OHJEET

OIKEA LATTIA OIKEAAN PAIKKAAN

YLEISIÄ NEUVOJA

Bolon-lattiaa voidaan käyttää useimmilla

•

Varmista, että kaikissa pöydän ja tuolinjaloissa on

sisustettavilla alueilla, koska se on sekä

huopatyynyt, että niissä ei ole teräviä reunoja ja

kestävä että helppo puhdistaa. Tehokkaalla

ne on valmistettu ruostumattomasta teräksestä,

kuramattojärjestelmällä pysäytät 85

polyeteenistä tai vastaavasta. Vältä tarpeetonta

prosenttia sisään tulevasta liasta. Valitse

kulumista sekä värjäytymistä käyttämällä kovia

väri harkiten. Lähde liikkeelle toiminnosta

polyamidipintaisia tuolin pyöriä.

ja käyttöympäristöstä. Jos tarvitset apua,
opastamme sinua mielellämme.

•

tms. käytettävien kumien kaltaiset kumit saattavat

SÄÄNNÖLLINEN PUHDISTUS
Oikein suoritettu kunnossapito pidentää

aiheuttaa värjäytymistä, kun kalustetta siirretään.
Tällaisia värjäytymiä ei voi poistaa.

lattian käyttöikää. Puhdistustarpeeseen
vaikuttavat mm. lattian väri ja kuosi sekä
asennuspaikka. Koneellinen puhdistus

•

puhtaanapitoon suosittelemme imurointia.
PALAUTTAMINEN
Väärin hoidettu lattia tai muusta syystä
erittäin likainen lattia voidaan useimmissa
tapauksissa palauttaa lähes uutta

Bolonin lattiat ovat vedenkestäviä ja pestään
märkämenetelmillä.

voidaan suorittaa harjatelamenetelmällä
tai orbot-menetelmällä. Päivittäiseen

Jotkin kuljetuskärryjen pyörissä tai ovimatoissa

•

Älä käytä Bolonin lattioilla asetonia tai kiillotusaineita.

•

Bolon-lattia voidaan useimmiten puhdistaa
pölynimurilla, pesuharjalla, vedellä ja pienellä
määrällä tahranpoistoainetta.

vastaavaan kuntoon, ks. palauttaminen.
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Pölynimuri

Tahranpoistoaine

Vesi

Pesuharja
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KONEELLINEN PUHDISTUS
HARJATELAMENETELMÄ

PALAUTTAMINEN

1.

Imuroi lattia.

1.

Imuroi lattia.

2.

Käytä pehmeillä harjateloilla varustettua yhdistelmä-

2.

Poista vaikeat tahrat, katso tahrojen poisto.

3.

Käytä pehmeillä harjateloilla varustettua yhdis-

konetta, haaleaa vettä tai mahdollisuuksien mukaan
ultrapuhdasta vettä. Käytä tarvittaessa hyvin pientä
määrää yleispuhdistusainetta, jonka pH on 7-8, jolloin

telmäkonetta, haaleaa vettä ja vahvaa emäksistä

lattiaa ei tarvitse huuhdella käsittelyn jälkeen. Esikä-

yleispuhdistusainetta, jonka pH on 9-11. Aloita lattian

sittele tahrat suihkuttamalla puhdistusainetta tahralle

liotuksella pesemällä lattia harjoilla ja vesi/karkea-

ennen koneen käyttöä. Pese lattia pitkittäissuunnassa

puhdistusliuoksella. Älä poista pesuvettä.

jos mahdollista.

Pese lattia pitkittäissuunnassa jos mahdollista.
4.

Anna vaikuttaa 5-10 minuuttia, mutta älä anna lattian
kuivua.

5.

Pese sitten kaksi kertaa yhdistelmäkoneella ja
puhtaalla vedellä - tai kunnes huuhteluvesi ei enää
vaahtoa.
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KONEELLINEN PUHDISTUS
ORBOT-MENETELMÄ

PALAUTTAMINEN

1.

Imuroi lattia.

1.

Imuroi lattia.

2.

Pese lattia pehmeillä SuperZorb-laikoilla

2.

Poista vaikeat tahrat, katso TAHROJEN POISTO

3.

Pese lattia lateksikyllästetyllä laikalla varustetulla

varustetulla Orbot-koneella ja haalealla vedellä tai
mahdollisuuksien mukaan ultrapuhtaalla vedellä.
Käytä likaisemmissa kohdissa pientä määrää

Orbot-koneella ja haalealla vedellä. Tarvittaessa voit

yleispuhdistusainetta, jonka pH on 7-8.

käyttää likaisemmissa kohdissa vahvaa emäksistä

HUOM! Älä koskaan käytä hyvin kulunutta tai

yleispuhdistusainetta, jonka pH on 9-11. Pese

rikkinäistä ”SuperZorb”-laikkaa.

lattia edestakaisilla liikkeillä. Pidä lattia kosteana
suihkuttamalla. Limitä liikkeet tasaisesti ja kerää

3.

Varmista ennen koneen käynnistämistä, että

irtolika AgiClean-laikalla. Mitä hankalampi lika, sitä

”SuperZorb”-laikka on kostea, sillä kuiva SuperZorb

enemmän käsittelyä vaaditaan.

saattaa vahingoittaa lattiaa.

Kerää sitten lika SuperZorb-laikoilla. Jälkihuuhtele
lattia lopuksi puhtaalla vedellä ja pyyhi lattia kuivilla

4.

Poista painot käsittelyn helpottamiseksi.

5.

Pese lattia edestakaisilla, tasaisesti limittyvillä

froteelaikoilla. Suurten alueiden jälkihuuhtelun voi
tehdä yhdistelmäkoneella.

liikkeillä. Pidä lattia kosteana suihkuttamalla. Lika

4.

imeytyy laikkaan. Vaihda SuperZorb-laikka, kun se on

Älä anna lattian kuivua, jotta lika ei kuivu. Pese lattia
siksi pienemmissä, n. 25 m2 erissä.

liian likainen tai märkä.
5.
6.

Jos lattiassa on erittäin pinttynyttä likaa, nailonharja

Älä jätä likaista SuperZorbia kuivumaan itsekseen

voi soveltua parhaiten lian irrottamiseen. Jälkeenpäin

ennen pesua. SuperZorb-laikka olisi mieluiten

lika kerätään aiemman kuvauksen mukaan.

kuivattava kuivausrummussa.
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KÄSIN PUHDISTUS
Käsinpuhdistusta voi käyttää pienillä alueilla ja alueilla,
joihin et pääse koneella.
SÄÄNNÖLLINEN PUHDISTUS
1.

Imuroi lattia.

2.

Pese lattia pesuharjalla, haalealla vedellä ja
yleispuhdistusaineella, jonka pH on 7-8.

3.

Kuivaa lattia pehmeällä liinalla/mikrokuituliinalla.

PALAUTTAMINEN
1.

Imuroi lattia.

2.

Poista vaikeat tahrat, katso tahrojen poisto.

3.

Pese lattia pesuharjalla, haalealla vedellä ja emäksisellä yleispuhdistusaineella, jonka pH on 9-11.

4.

Kuuraa lattia ja anna puhdistusaineen vaikuttaa 5-10
minuuttia. Kuuraa uudelleen ja poista vesi pehmeällä
mikrokuituliinalla tai märkäimurilla. Huuhtele puhtaalla
vedellä ja pyyhi lattia, kunnes kaikki puhdistusaine on
poissa.

TAHROJEN POISTO
•

Tahrat kannattaa poistaa välittömästi. Siihen riittää
yleensä lämmin tai kuuma vesi.

•

Varmista, että tahranpoistoainetta voi käyttää vinyylilattioilla.

•

Kuuraa harjalla ja huuhtele vedellä.

TAHRA

PUHDISTUSMENETELMÄ

Suklaa, rasva, juusto

Sulata kuumalla vedellä (70 - 100°C) Kuivaa mikrokuituliinalla

Mehu, kahvi, olut, viini

Kuuma vesi, tarvittaessa yleispuhdistusaine

Asfaltti, öljy, kenkäkiilloke, liitu, muste

Kemiallisesti puhdas bensiini

Veri

Kylmä vesi – tarvittaessa ammoniakki

Ruoste

Mieto hapan (pH 3-4) puhdistusaine

Vesipohjainen liima

Kuuma vesi

Liuotinpohjainen liima

Kemiallisesti puhdas bensiini

Kenkien jättämät jäljet

Hankaa kuivalla liinalla

Purukumi

Mahdollisuuksien mukaan purkanpoistokone. Kuuma vesi (70-100°C),
höyry tai jäädytyssuihke

Huonekalujen aiheuttamat kolot

Kuuma vesi (70 - 100°C)

Steariini

Sulata kuumalla vedellä (70 - 100°C) Kuivaa mikrokuituliinalla
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