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Käyttöönottopuhdistus
Irtolika poistetaan imuroimalla. Rakennuspölyn sekä pinttyneen lian
poistamiseksi lattiat pestään koneellisesti. Käytä puhdistusainetta,
jonka pH on 5 - 5,9 poistaaksesi betonipölyä. Lattia pestään pieni
alue kerrallaan käyttäen hidaskierroksista lattianhoitokonetta.
Käytä 3M:n punaista tai Twisterin vihreää laikkaa. Poista likavesi
vesi-imurilla ja huuhtele.
Jos lattia on esim. korjaustöiden yhteydessä likaantunut vain
kevyesti, pestään lattia yhdistelmäkoneella ja 3M:n punaisella tai
Twisterin vihreällä laikalla. Käytä puhdistusainetta, pH 6-10.
Yhdistelmäkonetta käytettäessä ajetaan ensin imusuulake ylhäällä
puhdistusaineliuos lattialle vaikuttamaan. Tämän jälkeen ajetaan
edelleen imusuulake ylhäällä. Viimeiseksi ajetaan imusuulake
alhaalla.

Kuivakiillotus: Lattia voidaan kuivakiillottaa. Tiloissa joissa
ollaan ilman kenkiä tai esimerkiksi leikitään lattialla
kuivakiillotus tehdään aina ja vähintään kaksi ylitystä. Valitse
oikea laikka ja koneen kierrosluku laikkavalmistajan mukaan.
Valitse timanttilaikoista 3M:n Scotch-Brite Plus Lila tai Twisterin
vihreä. Nihkeämoppaa lattia kuivakiillotuksen jälkeen.
Veneto Sicuro xf2 R10 -linoleumia ei kuivakiilloteta.

Linoleum xf²

• 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 huopatassut

naarmujen ehkäisemiseksi.
• 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.

HUOM! Linoleum xf2 SD Static Dissipative voidaan
kuivakiillottaa tai käsitellä vain tensidi- tai
saippuapitoisella hoitoaineella. Hoitovahaa tai vahaa ei
käytetä, sillä ne voivat vaikuttaa lattian ominaisuuksiin.
Linoleumia Veneto Sicuro xf2 R10 ei kuivakiilloteta tai
käsitellä hoitovahalla tai vahalla, sillä ne voivat vaikuttaa
lattian ominaisuuksiin.

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.

Yleisiä ohjeita

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

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 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.

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. Laikka valitaan
likaisuusasteen mukaan 3M:n punaisesta vihreään tai
Twisterin vihreästä keltaiseen. Vesi-imuria käytetään
kauttaaltaan poistaaksesi likaveden. Lattia huuhdellaan
tarpeen mukaan. Puhdas ja kuiva lattia kuivakiillotetaan. Katso
laikat ja tarkemmat ohjeet kohdasta käyttöönottopuhdistus ja
kuivakiillotus.
Vuosien käytön jälkeen, jos pinta on kulunut, voidaan lattia
käsitellä linoleumlattioille tarkoitetuilla hoitoaineilla tai vahoilla.
TÄRKEÄÄ! Ennen vahapitoisten suoja-aineiden käyttöä täytyy
lattian antaa kuivua vähintään 24 h. Seuraa aina ainevalmistajan
ohjeita.
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