
  

  

  

  

Puujoustolattia  

Käyttöönottosiivous  

Käyttöönottosiivous pitää tehdä huolellisesti hyväkuntoisilla ja puhtailla välineillä.  

Poista irtolika kuivapyyhinnällä tai imuroimalla. Pese lattia TASKI-yhdistelmäkoneella ja  

Jontec 300-sarjan tuotteella. Käytä vihreää Twister-laikkaa. Varmista, että yhdistelmäkoneen 

imusuulake ja - kumit ovat hyvässä kunnossa/koneen kuivaustulos on hyvä ja lattia jää kuivaksi 

pesun jälkeen. 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. Varmista, että yhdistelmäkoneen imusuulake ja 

- kumit ovat hyvässä kunnossa/koneen kuivaustulos on hyvä ja lattia jää kuivaksi pesun jälkeen.  

Käytä Twister-laikan kanssa puhdistusineena pääsääntöisesti vain puhdasta vettä ja vain tarvittaessa 

laimeaa puhdistusaineliuosta. Tällöin puhdistusaineeksi sopivat Jontec 300 -sarjan tuotteet.  
  

Käsimenetelmissä pyyhi lattia  mikrokuituisella mopilla tai pyyhkeellä, käytä nihkeä- tai kosteapyyhintää. 
Poista tahrat mahdollisimman tuoreena.  

Perussiivous  

Poista kiinnittynyt lika Jontec Forward free -puhdistusaineella ja TASKI-yhdistelmäkoneella. 
Käytä  vihreää Twister-laikkaa. Varmista, että yhdistelmäkoneen imusuulake ja - kumit ovat 
hyvässä kunnossa/koneen kuivaustulos on hyvä ja lattia jää kuivaksi pesun jälkeen.  
Toista pesu tarvittaessa. 
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Huomioitavaa    

−    Varmista, että yhdistelmäkoneen imusuulake ja - kumit ovat hyvässä kunnossa/koneen            

      kuivaustulos on hyvä ja lattia jää kuivaksi pesun jälkeen. 

−  Lattian pinnan pitää jäädä siivouksen jälkeen kuivaksi.  

−  Älä yliannostele puhdistusaineita  

−  Suosittelemme hoitolakkausta 1. ja 2. käyttövuoden jälkeen 

−  Seuraavina vuosina hoitolakkaus voidaan tehdä 2 vuoden välein   

−  Pinttynyt lika tekee lattiasta liukkaan   

−  Lattiaa ei saa vahata eikä käyttää vahapintoisia hoitoaineita 

  

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 Profi  

2 ml  
2 ml  

perussiivous  Jontec Forward free                      2 - 5 ml  

tahranpoisto  
Jontec 300 -sarjan tuotteet 
Jontec Profi  

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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