
  
  
  

  

Pulastic-joustolattia  

Käyttöönottosiivous  

Käyttöönottosiivous pitää tehdä huolellisesti hyväkuntoisilla ja puhtailla välineillä.  

Poista irtolika kuivapyyhinnällä tai imuroimalla. Levitä liuos pienelle alueelle kerrallaan,  

anna vaikuttaa 2 – 5 min ja pese lattia TASKI-lattianhoitokoneella tai TASKI-yhdistelmäkoneella  

ja Jontec 300 -sarjan tuotteella. Käytä vihreää Twister-laikkaa.   

Poista likaliuos vedenimurilla tai yhdistelmäkoneella. Huuhtele lattia huolellisesti puhtaalla vedellä 

ja kuivaa pinta vedenimurilla tai yhdistelmäkoneella. Käytä huuhteluun puhtaita laikkoja.   

Toista pesu tarvittaessa.  

HUOM. Jos lattialla on rakennusaikaista betonipölyä, käytä pesuun Sani Calc freetä  

(annostus 2 – 5 ml / 1 l vettä).   

Ylläpitosiivous  

Huomioi aina lian määrä menetelmävalinnassa.  

Poista irtopöly kuivilla tai nihkeillä menetelmillä. Käytä päivittäisessä puhdistuksessa 

yhdistelmäkonetta mahdollisimman paljon vihreän Twister-laikan kanssa.  

Käytä puhdistusaineena vain puhdasta vettä.  

  

Laimeaa puhdistusaineliuosta tarvitaan vain kun latttia erittäin pinttynyt. Tällöin puhdistusaineeksi 
soveltuvat Jontec 300-sarjan tuotteet tai Jontec Profi. Poista tahrat mahdollisimman tuoreena.  

Perussiivous  

Poista kiinnittynyt lika Jontec Forward free -puhdistusaineella ja TASKI-yhdistelmä- tai lattianhoitokoneella. 

Käytä vihreää Twister-laikkaa. Levitä liuos puhdistettavalle alueelle, anna vaikuttaa 2 – 5 min ja  

työstä pinta koneella. Poista likaliuos yhdistelmäkoneella tai vesi-imurilla.  

Huuhtele lattia puhtaalla vedellä ja kuivaa pinta samalla. Käytä huuhtelussa puhtaita laikkoja.  
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Huomioitavaa    

−  Käytä moottorivetoista yhdistelmäkonetta  

−  Käytä puhdistusaineita, joiden käyttöliuoksen pH on alle 10  

−  Älä yliannostele puhdistusaineita  

−  Vältä karkeita harjoja ja laikkoja  

−  Öljyttyjen moppien tai liinojen käyttö ei ole suositeltavaa  

−  Käytä lattian puhdistukseen säännöllisesti myös pelkkää vettä, esim. 1 – 2 x kk  

−  Lattiaa ei vahata  

−  Pinttynyt lika tekee lattiasta liukkaan. Tee perussiivous, jos lattiassa on liukkautta.  

−  Lattian teippausta ei suositella. Mikäli teippaus on välttämätöntä, käytä 3M teippiä, tyyppi 764 i.  

  

menetelmä  puhdistusaine  annostus / 1 l vettä  

käyttöönottosiivous  
Jontec 300 -sarjan tuotteet 

Sani Calc free  

2 ml  

2 – 5 ml  

ylläpitosiivous  
Jontec 300 -sarjan tuotteet 

Jontec Forward free  

2 ml  

1 – 2 ml  

perussiivous  Jontec Forward free                      2 – 5 ml  

tahranpoisto  
Jontec 300 -sarjan tuotteet 

Jontec Forward free  

50 ml / 500 ml vettä  

50 ml / 500 ml vettä  

   
Lisätietoa puhdistusaineista ja laikoista löytyy osoitteesta  

www.diverseysolutions.com. Tarvittaessa ota yhteyttä alueesi Diversey-edustajaan. 
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