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Käyttöönottopuhdistus
Essenza+ on akrylaattikäsittely. Poista irtolika 
imuroimallaakennuspölyn sekä pinttyneen lian 
poistamiseksi lattiat pestään koneellisesti 
hidaskierroksisella lattianhoitokoneella. Valitse 
puhdistusaine lian mukaan mutta pysyen 
asteikolla pH 5-10. Käytä puhdistusainetta, jonka 
pH on 5 - 5,9 poistaaksesi betonipölyä. Pese 
pieni alue kerrallaan hidaskierroksisella 
lattianhoitokoneella. Käytä laikoista 3M:n 
oranssinvihreää tai punaista tai Twisterin 
vihreää. Poista likavesi vesi-imurilla ja huuhtele.
Huom! Anna lattian kuivua vähintään 24
tuntia.
Käsittele linoleumlattioille tarkoitetulla hoitoaineella, 
hoitovahalla tai vahalla. Seuraa aina ainevalmistajan 
ohjeita.

Ylläpito
Käsimenetelmät: Kuiva- tai nihkeämoppaus.

Puhdistusaineet: Valitse puhdistusaine lian mukaan, mutta pysyen pH 
arvojen 5-10 välillä sillä muuten linoleumi vaurioituu. Vesi: Käytä 
ainoastaan vettä Twister laikkojen kanssa.
Tärkeää! Seuraa puhdistusainevalmistajan suosituksia valittuun 
hoitojärjestelmään.

Koneellinen puhdistus: Säännöllinen yhdistelmäkoneen käyttö on 
tehokas ja nopea tapa pitää lattiat hyvässä kunnossa. Käytä laikoista 
3M oranssinvihreää, 3M punaista tai Twister vihreää. Käytä 
epästasaisilla alustoilla ajoittain harjavetoalustaa. Markkinoilla on 
saatavilla hyvin pieniä yhdistelmäkoneita, joita voidaan käyttää 
ahtaissa  kalustetuissa tiloissa.

Peruspuhdistus
Säännöllinen koneellinen puhdistus siirtää perus- puhdistuksen 
tarvetta. Irtolika poistetaan kuivamoppaamalla. Puhdistusaine 
valitaan lian mukaan, mutta pysyen ehdottomasti asteikolla pH 5 -
10. Anna puhdistusaineliuoksen vaikuttaa ennen varsinaista pesua. 
Lattia pestään hidaskierroksisella lattianhoitokoneella. Käytä 
laikoista 3M oranssinvihreää, 3M punaista tai Twisterin vihreää. 
Vesi-imuria käytetään kauttaaltaan poistaaksesi likaveden. Lattia 
huuhdellaan tarpeen mukaan. 
HUOM! Anna lattian kuivua vähintään 24 h. Käsittele 
linoleumlattialle soveltuvalla hoitoaineella, hoitovahalla tai vahalla. 
Seuraa aina ainevalmistajan ohjeita valittuun hoitojärjestelmään.

Linoleum Essenza+

Yleisiä ohjeita
• Linoleumilattiat vahingoittuvat liuottimista.
• Käytä aina puhdistusainetta, jonka pH-arvo on välillä 5-10.
• Öljytahrat on syytä pyyhkiä heti sillä pinta voi värjäytyä. 
• Kumiaines voi värjätä lattian.
• Vaaleat ja hyvin tummat värit lisäävät siivouksen määrää.
• Huonekaluissa on oltava hyväkuntoiset suojat kuten 

huopatassut. Vaihda kuluneet huopatassut uusiin.
• Siirrä tuolit ja muut kalusteet nostamalla, älä vedä tai työnnä 

niitä.
• Käytä toimistotuoleissa ja muissa pyörin varustetuissa

kalusteissa pehmeitä W-tyypin pyöriä. Lisäsuojaamiseksi 
suosittelemme tarvittaessa käyttämään suojalevyä 
toimistotuolin (tai muun suurella pistekuormalla olevan 
kalusteen) alla.

• Vaaleat ja hyvin tummat värit lisäävät siivouksen määrää.
• Hiekka ja muut hankaavat aineet vaurioittavat linoleumin 

pintaa.
• Älä teippaa suoraan lattiapintaan.

Hoito-ohje

Pysäytä lika
Ulkoa kantautunut lika naarmuttaa ja vahingoittaa lattiaa. Suurin osa
tästä liasta tulee rakennukseen ulko-ovien kautta. Suojaa
lattianpäällysteesi oikein mitoitetuilla sisääntulomatoilla.

• 80% liasta tulee rakennuksen ulkopuolelta
• Oikein mitoitettu sisääntulomatotus pysäyttää jopa 90 % liasta
• Kolmivaiheinen matotus on tehokas (kts. Kuva alla)
• Kokonaispituus 7-8 metriä

Tahranpoisto
Tahrat poistetaan tuoreeltaan. Käytä neutraalia tai heikosti 
emäksistä puhdistusainetta.
Väriaineet, öljy: spriitä tai mineraalitärpättiä. 
Mattoliima: denaturoitu sprii. 
Puhdistettu kohta pyyhitään puhtaalla vedellä tahranpoiston jälkeen.
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