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HOITO-OHJE: Wineo PURLINE
PURLINE-lattian käyttöönotto ei vaadi erityistoimenpiteitä.
Lattioiden puhdistuksessa on huomioitava, että työ tehdään säännöllisesti ja huolellisesti.
Noin 80 % lattiassa olevasta liasta on kuivaa, hienojakoista pölyä, sekä vesiliukoista likaa.
Koska lattian käyttöolosuhteet vaihtelevat, on ne syytä huomioida näitä suosituksia sovellettaessa.

Ennakoiva hoito
Ennakoivalla hoidolla tärkeä merkitys lattian elinkaarta ajateltaessa – likaantumista ja hoitokustannuksia
voidaan ehkäistä ja vähentää erilaisilla toimenpiteillä.
On tärkeää, että kohteeseen määritellään jo sisustussuunnittelun alkuvaiheessa vyöhyke, joka minimoi lian
kulkeutumisen rakennukseen. Tämä alue koostuu kunnon ritilöistä/kuramatoista sisäänkäynnin edessä ja
tuulikaapissa, sekä sisääntulomatoista.
Tehokas mattoalue on n. 5 metriä pitkä. Sisääntulomattojen paikat tulee suunnitella siten, että ne suojaavat
mahdollisimman tehokkaasti sisäänkäyntejä ja hissejä. Miettimällä mattoratkaisut huolellisesti - valitsemalla
oikeankokoiset ja -tyyppiset ratkaisut, vaihtovälit ja materiaalit esimerkiksi vaihtomattoihin - voidaan estää
tehokkaasti lian kulkeutuminen kohteessa ja vähentää lattian perussiivoustarvetta.

Lattiamateriaali on hyvin hoidettu silloin, kun
•
•
•
•
•
•
.

se on yleisilmeeltään sovitun puhtaus-/laatutason mukainen - siisti, puhdas
pinnalla ei ole pinttynyttä tai kiinnittynyttä likaa, ei kulumia tai naarmuja
pinnalla ei ole irtoroskia, tahroja tai vesiliukoista likaa
pinta on hoidettu
sen elinkaari on pitkä
ylläpitosiivous on helppoa - lattian pinta sellainen, että siivousvälineiden käyttö helppoa

Käyttöönottopuhdistus:
Poista irtolika ja roskat ja puhdista mahdolliset kiinteät likatahrat käsi- tai konemenetelmin. Koneellisissa
menetelmissä voidaan käyttää punaista tai oranssi-vihreää polyesterlaikkaa (3M) / tai Taski Twister keltainen
tai vihreä laikka / tai Taski Intellipad laikka.
Lattia pyyhitään kostealla mopilla / pyyhkeellä tai ajetaan yhdistelmäkoneella. Puhdistusaineena käytetään
heikosti emäksistä yleispuhdistusainetta, joka ei sisällä saippuapohjaisia eikä hoitavia aineosia.
Lattiamateriaalille ei ole tarpeen tehdä käyttöönottosiivouksen yhteydessä vahausta eikä suojausta.

Ylläpitopuhdistus:
PURLINE-lattia puhdistetaan tarpeen mukaan tiloille tehtävän palvelukuvauksen tai hoito-ohjelman
mukaisesti. Irtolika poistetaan kuiva- nihkeä- tai kosteapyyhinnällä. Laajoilla pinta-aloilla puhdistukseen
käytetään yhdistelmäkonetta tai lattianhoitokonetta. Laikat ja puhdistusaine ovat samat kuin käyttöönottopuhdistuksessa.
Lattiamateriaali kestää yleisimpiä desinfektioaineita. Tuotteet ja puhdistukseen käytettävät menetelmät tulee
hyväksyttää rakennuksen / kiinteistön hygieniavastaavalla.
Pinnan voi desinfioida sopivilla desinfioimisaineilla. Tuotteet ja menetelmät tulee tarvittaessa hyväksyttää
rakennuksen hygieniavastaavalla. PURLINE kestää erittäin hyvin kirkkaita ihon desinfioimisaineita.
Mikäli lattiamateriaalin ylläpitopuhdistus hoidetaan yleispuhdistusaineella tai heikosti emäksisellä puhdistusaineilla ohjeiden mukaisesti, niin lattiamateriaali ei tarvitse erillistä peruspuhdistusta. Pinttymät ja reuna-alueet
kannattaa käydä läpi säännöllisesti ylläpitosiivoukseen kuuluvien jaksottaisten töiden yhteydessä.

Puhdistusaineiden annosteluohjeita tulee noudattaa.

Tahranpoisto:
Tahrat poistetaan aina välittömästi ja mahdollisimman tuoreena PURLINE-lattialta, erityisesti värjäävät ja
syövyttävät aineet. Voimakkaiden puhdistus- ja tahranpoistoaineiden soveltuvuutta lattialle tulee kokeilla
materiaalilla ennen käyttöä.

Huomioitavia asioita:
• Suojaa lattia asennuksen jälkeen sopivalla katteella rakennustöiden jatkumisen ajaksi.
• Vältä pysyvää kosteutta lattialla, esim. kalusteiden alla.
• Suojaa huonekalujen jalat kunnollisilla suojuksilla. Suosittelemme mahdollisimman keveitä suojuksia,
jotka eivät sisällä PVC:tä.
• Käytä pyörällisissä toimistotuoleissa pehmeitä pyöriä (”w”, DIN EN 12529). Puhdista tuolien pyörät ja
suojukset säännöllisesti. Suojusten tulee olla tasapintaisia ja reunoiltaan pyöristetty.
• Suuri pistekuormitus pienelle alueelle voi aiheuttaa painuman tai vaurion elastiseen lattiaan.
Käytä tarvittaessa sopivaa alustaa, joka jakaa kuormituksen suuremmalle alueelle.
• Sisään kantautuva lika, puhdistustiheys ja valitut puhdistusaineet vaikuttavat olennaisesti lattian
liukkauteen.
• Käytä ainoastaan saman tuotesarjan tuotteita, jotka sopivat käytettäviksi yhdessä. Hankaavat
puhdistusaineet, WC-tilojen puhdistusaineet, hapot ja vahvat liuottimet voivat vahingoittaa lattian pintaa.
• Värilliset haavan ja ihon desinfiointiaineet saattavat aiheuttaa pysyviä värjäytymiä.
• Huomioi ja noudata aina puhdistusaineiden annosteluohjeita

Suositeltavat puhdistusaineet:
Berner

Kiilto

Diversey

Käyttöönottopuhdistus

HETI Tuoksuva

Kiilto Vieno
aktiivi

Jontec 300sarjan tuotteet

Ylläpitosiivous

HETI Tuoksuva

Kiilto Vieno
aktiivi

Jontec 300-sarjan
tuotteet

