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RE/COVER -lattian yleiset puhdistus- ja hoito-ohjeet
Vorwerkin RE/COVER -lattiapäällysteeseen asennetaan tehtaalla erittäin kestävä kulutuskerros.
Oikein hoidettuna kulutuskerros vaatii vain vähän hoitoa, mikä säästää kunnossapitokustannuksia.
Käyttöönottohuoltoa, pinnan käsittelyä polymeeridispersioilla tai hoitotuotteiden käyttöä ei tarvita.
Ennaltaehkäisy: Riittävän kokoinen tekstiiliovimatto – vähintään 4–6 juoksumetriä – voi vähentää
sisätiloihin kantautuvan hiekan ja kuran määrää jopa 80 %. Näin se pidentää merkittävästi
lattiapäällysteen käyttöikää sekä pienentää puhtaanapitokustannuksia.
Puhdistus rakennustöiden jälkeen: Kun lattian pinnalla oleva irtolika (pöly ja rakennusjätteet)
on poistettu, kiinni tarttunut lika poistetaan käsin tai koneellisesti. Mekaaniseen lianpoistoon
voidaan käyttää punaista laikkaa (3M-laikka) tai harjaa. Puhdistusveteen voidaan lisätä sopivaa
PU -puhdistusainetta. Asennetun lattian käyttöönottohuoltoa tai pintakäsittelyä ei tarvita.
Ylläpitopuhdistus: Vorwerkin RE/COVER -lattia puhdistetaan päivittäin tai pidemmin välein tarpeen
mukaan. Irtolika voidaan poistaa lakaisemalla, imuroimalla tai nihkeäpyyhinnällä. Pölymoppaus
voidaan tehdä asianmukaisella moppijärjestelmällä tai kuitukangasliinalla.
Jos lattia on erittäin likainen, puhdistusveteen lisätään PU -puhdistusainetta. Lattia puhdistetaan
liasta ja hiekasta kaksivaiheisella moppauksella. Puhdistukseen voidaan käyttää sopivaa pesevää ja
kuivaavaa lattianpesukonetta sekä punaista pesulaikkaa tai pehmeää pesuharjaa.
Perusteellinen puhdistus: Ei tarvita! Lattiaa ei vahata.
Tahranpoisto: Värjäävät tai syövyttävät aineet tulee poistaa Vorwerkin RE/COVER -lattialta
välittömästi. Kokeile puhdistus- tai tahranpoistoaineen sopivuutta ensin pienellä alueella.
Puhdistusaineen valmistajan ohjeet ja määräykset on otettava aina huomioon.
Yleiset ohjeet: Rakennusajaksi lattia tulee suojata siten, että päällysteeseen ei kohdistu mekaanista
eikä kemiallista rasitusta.
Kosteuden kertymistä kalusteiden ym. lattian päälle tehtyjen asennusten alle tulee välttää.
Tuolien, pöytien ja muiden huonekalujen jaloissa tulee käyttää aina sopivia huopasuojia, tulppia
tai pehmusteita. Vaaleiden, paikallaan pysyvien huonekalutulppien käyttöä suositellaan. Käytä
vain DIN EN 12529 (tyyppi W = pehmeä) -standardin mukaisia tuoli- ja kalustepyöriä.
Tuolipyörien, huonekalutulppien ja huopasuojien kuntoa tulee seurata säännöllisesti. Tulppia
tulee käyttää tasaisilla, reunoistaan pyöristetyillä pinnoilla. Raskaat esineet tai muu raskas
paikallinen kuormitus voivat aiheuttaa joustavaan lattiapäällysteeseen peruuttamattomia
painaumia tai vaurioita. Kuormitusta täytyy tarpeen mukaan jakaa sopivalla suojamatolla tai
muulla materiaalilla.
Lattiapäällysteiden liukastumisenesto-ominaisuuksiin vaikuttavat merkittävästi sisälle kantautuva
lika ja hiekka, puhdistusväli sekä käytettävät puhdistus- tai hoitotuotteet. Käytä vain saman
valmistajan puhdistus- ja hoitotuotteita, jotka sopivat käytettäviksi yhdessä. Hankausjauheet,
saniteettipuhdistusaineet, hapot tai väkevät liuottimet voivat vahingoittaa lattiapintaa. Värilliset
antiseptiset aineet ja desinfiointiaineet voivat jättää lattiaan pysyvän tahran tai värivaurion.
Nämä ohjeet eivät ole täydelliset ja lisätietoja puhdistusaineiden käyttösuosituksia voi pyytää
tuotteiden valmistajilta.
Lisätietoja: Travico Oy, puh. (09) 477 0780, www.travico.fi, travico@travico.fi

