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HOITO-OHJE
Quick-Step laminaatit



HOITO-OHJE: QUICKSTEP LAMINAATTILATTIA
QuickStep -laminaattilattiat tulee puhdistaa 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 on 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.
 
Suojaus
 
Lisäksi lattia on hyvä suojata pienillä matoilla tai muovipleksillä työpisteissä. Huonekalujen jaloissa tulee 
käyttää huopasuojuksia. Ne tulee puhdistaa säännöllisesti poistaen niihin mahdollisesti tarttuneet irtoroskat / 
hiekka, jotka voisivat naarmuttaa lattianpintaa huonekaluja siirrettäessä.
Pyörällisiin toimistotuoleihin tulee valita w-tyypin pyörät. Huonekaluja ei saa työntää eikä vetää lattiaa pitkin, 
vaan ne siirretään nostamalla.

QuickStep-laminaattilattia on erittäin helppohoitoinen. Säännöllinen imurointi, tahranpoisto ja moppaus / 
pyyhintä mikrokuitumopilla tai siivouspyyhkeellä riittää. Lattialle ei käytetä hoitavia puhdistusaineita, eikä 
laminaatin pintaa tule käsitellä esimerkiksi vahalla tai vastaavalla; tämä käsittely pilaa lattian.

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

Käyttöönottopuhdistus:

Käyttöönottopuhdistuksella tarkoitetaan uuden lattian käyttökuntoon saattamista. Lattiasta poistetaan pöly 
ja irtolika huolellisesti kuivalla siivousmenetelmällä; imuroimalla tai moppaamalla mikrokuitumopilla tai
vastaavalla. 

Kuivan ja irtolian poistamisen jälkeen lattia mopataan tai pyyhitään nihkeytetyllä mopilla tai siivousliinalla. 
Moppi tai siivouspyyhe nihkeytetään neutraalilla tai heikosti emäksisellä puhdistusaineliuoksella tai laminaatin 
puhdistukseen tarkoitetulla puhdistusaineella. 

Puhdistusaineliuosta ei koskaan annostella suoraan lattialle, vaan siivousvälineet nihkeytetään esimerkiksi 
sumuttamalla. Moppi tai pyyhe on käyttötarkoitukseen sopiva silloin kun lattiaan ei jää pisaran jälkeä. 
Tarvittaessa lattian voi pyyhkiä kuivalla siivousvälineellä pintakiillon viimeistelemiseksi.



Ylläpitopuhdistus:

Lattia imuroidaan säännöllisesti tai mopataan kuivalla tai nihkeytetyllä mopilla. Ylläpitosiivouksessa nihkey-
tykseen riittää pelkkä vesi. Tahrat poistetaan välittömästi. Lattialle ei saa käyttää valmiiksi kyllästettyjä siivous-
pyyhkeitä.

Peruspuhdistus:

Peruspuhdistus tehdään lattialle tarpeen mukaan (1 x kk tai harvemmin, riippuen lattian likaantumisesta 
ja tilojen käyttöasteesta) siivousliinalla tai mopilla, joka on nihkeytetty neutraalilla tai heikosti emäksisellä 
puhdistusaineliuoksella tai laminaatin puhdistukseen tarkoitetulla erikoispuhdistusaineella.

Tahranpoisto:

Tahrat poistetaan aina välittömästi ja mahdollisimman tuoreena. Koska laminaattilattian pinta on erittäin 
tiivis, tavallisimmat tahrat lähtevät kostealla liinalla. Pinttyneimmille tahroille (esim. purukumi) voi käyttää 
puhdistusaineliuosta tai tahranpoistoon tarkoitettua erikoisainetta. Erikoispuhdistusaineita käytettäessä 
on aina noudatettava käyttöohjeita.

Harmaantunut ja voimakkaasti likaantunut lattia:

Liiallinen puhdistusaineiden yliannostelu tai väärä puhdistusaine voi johtaa siihen, että lattian pintaan 
kerrostuu harmaa, helposti likaantuva kalvo. Tällöin kannattaa puhdistusaineeksi valita heikosti 
emäksinen puhdistusaine. 

Huomioitavia asioita:
• Lattiamateriaalille ei saa käyttää saippuapohjaisia puhdistusaineita, ne saattavat jättää pintaan harmautta
• Puhdistusaineiden annosteluohjeita tulee noudattaa - yliannostelu saattaa jättää lattian pintaan kalvon, 
 jossa esimerkiksi jalanjäljet näkyvät. Kuivaa lattia tarvittaessa pintakiillon viimeistelemiseksi.
• Moppi / siivouspyyhe on nihkeytetty oikein, silloin kun lattiaan ei jää pisaranjälkeä
• Puhdistusaineliuos annostellaan aina moppiin tai siivouspyyhkeeseen, ei koskaan suoraan lattialle

Lattian pikkuvaurioiden korjaaminen

Mikäli lattiassa joku lauta vaurioituu QuickStep Repair Kit (korjaussarja) on apuväline tähän. Sillä voidaan 
korjata esim. terävän esineen putoamisesta syntyneet pikkuvauriot.

Suositeltavat puhdistusaineet:

Berner                   Kiilto                Diversey        QuickStep

Käyttöönotto-
puhdistus 

HETI Tuoksuva QS-Clean

QS-Clean

Kiilto Vieno
aktiivi

Jontec 300-
sarjan tuotteet

Perusteellinen
puhdistus

HETI Tuoksuva Kiilto Vieno 
aktiivi

Jontec 300-
sarjan tuotteet

Ylläpitopuhdistus Ylläpitosiivouksessa riittää pelkkä vesi mikrokuitumopin tai pyyhkeen kanssa


