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Flotex

Ei vinyylimatto,
ei kokolattiamatto vaan
Flotex on Flokattu lattianpäällyste
Flotex on ainutlaatuinen lattianpäällyste,
jossa yhdistyvät vinyylilattian kulutuskestävyys ja tekstiililattian laadukkuus, lämpö ja
mukavuus. Erinomainen kulutuskestävyys
ja helppo puhdistettavuus johtuvat Flotexin
ainutlaatuisesta valmistusmenetelmästä elektrostaattisesta flokkauksesta sekä käytetyistä
materiaaleista. Lyhyet suorat nylon 6.6. kuidut
lukitaan molekyylisidoksella vedenpitävään
Infratec vinyylipohjaan. Kun mietit, valitako
kova lattianpäällyste, tekstiilimatto tai tekstiililaatta – valitse Flotex.
Eletrostaattinen flokkaus
- lyhyt ja suora nailon pinta
lukitaan molekyylisidoksella
infratec pohjaan

Lika ja allergeenit tarttuvat helposti
perinteisten tekstiililaattojen ja –mattojen
silmukkarakenteisiin - Flotexin kimmoisa
ja suora pintarakenne hylkii likaa
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Hightech tekstiili mattona
ja laattana
Flotex maton leveys on 200 cm. Rullat ovat
helposti kuljetettavissa myös kerroksiin ja
samansuuntaisella asennuksella saavutetaan
yhtenäinen lattiapinta minimaalisin saumakohdin. Kun asennus tehdään Flotex matolla
on käytettävissä kaikki Flotexiin soveltuvat
siivousmenetelmät.
Flotex laatan koko on 50x50 cm. Laatat
soveltuvat tiloihin joissa lattioihin halutaan
luoda ilmettä laatoilla ja niiden yhdistelmillä
tai tiloihin joissa päällysteen tulee olla esim.
helposti irrotettavissa paikallisesti. Useimmat
Flotex laatat voidaan tarvittaessa asentaa
myös samansuuntaisesti ilman shakkiruudukkoefektiä. Flotex laattojen saumat eivät rispaannu tai purkaannu ja lattia näyttää siistiltä
vuosienkin jälkeen.
Flotexin käyttökohteet ovat lähes
rajattomat ja ensimmäiset Flotex kohteet on
toteutettu jo lähes 30 vuotta sitten.

Flokattu lattianpäällyste

Flotex.

Tampereen teknillinen yliopisto, TTY

TAMK

kouluissa, oppilaitoksissa
ja yliopistoissa.
Tampereen ammattikorkeakoulu, TAMK

Kouluissa, oppilaitoksissa ja yliopistoissa

VAIMENTAA MELUA.
Flotexilla luot meluttomamman ja viihtyisämmän oppimisympäristön. Flotexilla vaimennat helposti askelista ja tuolien
siirtämisestä syntyvät äänet. Flotexin äänenvaimennuskyky on
jopa 20 dB ja se tarjoaa alhaisen huoneäänen tason (luokka A).
Sen päällä on miellyttävä kulkea ja se on lämmin jalkojen alla.

KESTÄVÄ.
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Classic matto, 200 cm

Classic matto, 200 cm
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Flotex säilyttää muotonsa vuosienkin käytön jälkeen ja se
huomattavasti helpompi pitää puhtaana. Flotexissa ei ole
silmukoita tai muita likaa ja epäpuhtauksia sitovia rakenteita.
Flotex voidaan puhdistaa monilla samoilla koneilla kuin kovat
lattianpäällysteet, tekstiililaatat tai kokolattiamatot.
Vedenpitävään pinta – ja pohjarakenteeseen ei tarvitse
(ei saa) laittaa mitään suojaavia käsittelyjä ja kemikaalien
käyttö puhdistuksessa on muutenkin minimaalista.
Pienemmät tahrat on helppo puhdistaa yksinkertaisesti
esim. mikrokuituliinalla ja lämpimällä vedellä.
Erittäin kestävä ja helppohoitoinen Flotex on todellinen
kestävän kehityksen tuote, se valmistetaan Euroopassa ja sen
pohjamateriaalista on jopa 67 % kierrätysmateriaalia.

Kouluissa, oppilaitoksissa ja yliopistoissa

Classic matto, 200 cm

Flotex

Flotex

Flotex

TAMK

TTY

TTY

Flotex

Flotex

Kouluissa, oppilaitoksissa ja yliopistoissa

Kouluissa, oppilaitoksissa ja yliopistoissa

Classic matto, 200 cm
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Classic matto, 200 cm

Classic matto, 200 cm

Atos Oy
Atos Oy

toimistoissa,
virastoissa
ja pankeissa.

Yksilölliset
ja edustavat
lattiat.

Flotex

Lattiat ovat osa yrityksen ulkonäköä. Valitse yrityksen
tyyliin ja värimaailmaan sopivat lattianpäällysteet.
Flotexin runsaasta kuvio- ja värimaailmasta löytyy
ratkaisu lukemattomiin toteutuksiin.
Atos Oy

Helppo asentaa.
Flotex on saatavan mattona ja laattoina ja molemmat
vaihtoehdot on helppo asentaa joko irtotarraliimauksella tai kestoliimauksella tilojen ja käyttötarkoituksen
mukaan. Saumojen käsittelyä tai kuumahitsausta ei
tarvita ja tehdas viimeistellyt saumat voidaan liittää
toisiinsa leikkaamatta. Useimmat Flotex laatta mallistot
voidaan asentaa myös samansuuntaisesti eikä shakkiruudukkoasennus ole välttämätöntä. Myös Flotex
–laatoilla luot saumattoman näköisen lattian.

Toimistoissa, virastoissa ja pankeissa

Toimistoissa, virastoissa ja pankeissa

Flotex

Flotex

Flotex soveltuu erinomaisesti tietokonetiloihin ja
moderneihin monipuolisesti sähköistettyihin
toimistoihin.

Classic laatta, 50x50 cm

HD matto, 200 cm

Sottsass matto, 200 cm
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Pysyvästi
antistaattinen.

Nordea pankki

Flotex
Toimistoissa, virastoissa ja pankeissa
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Classic laatta, 50x50 cm

Classic laatta, 50x50 cm

Classic laatta, 50x50 cm

Classic laatta, 50x50 cm

Hiihtokeskus

Kestävä ja
vaimentaa melua.

Kouluissa, oppilaitoksissa ja yliopistoissa

Vapaa-ajan tiloissa, hotelleissa ja ravintoloissa

vapaa-ajantiloissa,
hotelleissa ja
ravintoloissa.

Flotex

Flotex

Flotex

Helposti puhtaana pidettävä, hajuton ja allergisoimaton Flotex soveltuu erinomaisesti tiloihin, joihin tullaan
viihtymään, yöpymään tai viettämään vapaa-aikaa.
Oikein hoidettuna Flotex lattiat näyttävät uusilta vielä
vuosienkin jälkeen. Flotex kestää mm. jalkineissa ja monoissa kulkeutuvan veden ja lumen. Siitä ei lähde hajua,
se ei kutistu tai rispaannu eivätkä sen pintamateriaalit
katkeile ja nouse sisäilmaan.
Flokatun Flotex lattian tiheä pinta, n. 80 miljoonaa
pystysuoraa polyamidi 6.6 kuitua neliömetrillä takaavat
erinomaisen kulutuskestävyyden ja ääntä vaimentavan
pinnan.

Naturals matto, 200 cm
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Paljon kuosi- ja
värivaihtoehtoja.
Flotex Vision malliston sekä digitaalikirjaston myötä
käytettävissä on lukuisia kuosi- ja värivaihtoehtoja
myös omilla väreillä ja kuvioilla.

Naturals matto, 200 cm

Naturals matto, 200 cm

Palvelutalo Salo

Nordea

Flotex

päiväkodeissa,
hoivakohteissa ja
terveydenhuollossa.

Flotex on luonnostaan antimikrobinen. Sen ainutlaatuinen rakenne ehkäisee sieni- ja bakteerikasvustojen syntymistä. Flotex voidaan tarvittaessa
vesipestä perustellisesti ja sen lyhyt pystysuora
pintarakenne hylkii likaa (kts. hoito-ohjeet sivuilla
17-18). Flotex on hyväksytty lattianpäällysteeksi vaativiin käyttökohteisiin, kuten sairaaloihin, palvelutaloihin ja erilaisiin hoitolaitoksiin. Flotexin hygieenisyys ja
käyttöturvallisuus on testattu useita kertoja, ja tulokset
ovat olleet eriomaisia.
M1 päästöluokiteltu, allergia- ja astmaliiton hyväksymä (UK), Öko-Tex Confidence in Textiles, AWTA jne.

14

Päiväkoti
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Classic laatta, 50x50 cm

Classic matto, 200 cm

Päiväkodeissa, hoivakohteissa ja terveydenhuollossa

Iäkkäillä, kuntoutettavilla ja liikuntarajoitteisilla
ihmisillä liikkuminen voi vaikeutua. Liukastumisja kaatumisvaara onkin estettävä mahdollisimman
tehokkaasti. Märkä lattia moninkertaistaa kaatumisriskin. Flotex –lattialla on turvallista liikkua myös
silloin kun se on märkä (R13).

Hygieeninen ja
allergisoimaton.

HD ja Classic matto, 200 cm

Flotex

Turvallinen ja
vähentää pintojen
heijastuksia.

HD matto, 200 cm
Classic matto, 200 cm

On monipuolinen

Helsinki-Vantaan lentoasema

Flotex

on monipuolinen.

Flotex

Tampereen kaupungin virastotalo

Kirjasto

Flotex

On monipuolinen

Classic matto, 200 cm
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Kysy lisätietoja Flotexin käyttökohteista Travico Oy:n
projektimyynnistä puh. (09) 477 0780, travico@travico.fi

Classic matto, 200 cm
Classic laatta, 50x50 cm
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Flotexin käyttökohteet ovat lähes rajattomat. Flotex on
hyvä valinta, silloin kun lattian on kestettävä kulutusta,
oltava edustava, turvallinen liikkua, vaimentaa melua ja
helppo pitää puhtaana.
Kirjastot, lentoasemat, junat ja –laivat (Flotex Marine IMO), portaat ja porraskäytävät, teatterit, liikkeet ja
myymälätilat jne.

Classic matto, 200 cm

Flotex Puhdistus ja kunnossapito

Flotex Puhdistus ja kunnossapito

Likaantuminen kannattaa ehkäistä ennalta

Jos Flotex- lattianpäällyste on asennettu lähelle
sisääntuloaulaa, käytä esim. Coral- lianpoistomattoja. Lianpoistomattoja tulisi käyttää myös
alueilla, joissa siirrytään likaiselta alueelta puhtaalle – esimerkiksi tehtaalta toimistoon.

1 Imurointi

4 Kuivapuhdistus

Flotexissa ei ole silmukkapintaisia likaa ja
epäpuhtauksia kerääviä rakenteita ja se
pystytään puhdistamaan helposti pohjarakennetta myöten oikein imuroimalla.
Pyörivän motorisoidun harjasuulakkeen
käyttö on siksi erittäin tärkeää. Oikein
tehtynä imurointi pidentää mahdollisia
lattian pesuvälejä ja lattia pysyy siistinä
eikä lika pääse pakkaantumaan. Paras
imurointitulos saavutetaan liikuttamalla
suulaketta nopeasti eteen ja hitaasti
taakse. Imurissa tulee olla hygieeninen
mikrosuodatin (Hepa).

Yksinkertainen puhdistusmenetelmä,
joka ei vaadi kuivumisaikoja. Ihanteellinen tiloissa, joissa jatkuvaa käyttöä, kuten
esim. hotellien vastaanottotilat.

2 Sylinterikoneet ja telaharjapesurit
Perusteellinen ja hyvin nopeasti kuivuva
menetelmä Flotex-lattian puhdistamiseen. Parhaat tulokset saavutetaan säännöllisellä puhdistuksella.

Imurointi

Imurointi on kaikkein tärkein siivoustoimenpide.
Imurointi tulee suorittaa aina kun se on tarpeen
ja käytä aina vain tehokasta imuria, jossa on
pyörivä motorisoitu harjasuulake. Flotexia ei tule
imuroida säännöllisesti koville pinnoille tarkoitetulla suulakkeella/imurilla.
Flotex voidaan puhdistaa useimmilla standardipuhdistuskoneilla. Tehokkaan puhdistuksen
varmistamiseksi käytä runsaasti vettä, jos se on
mahdollista. Käytettäessä puhdistusaineliuosta
laimenna liuos Flotexin ohjeiden mukaisesti, EI
aineen tai siivouslaitteen valmistajan ohjeiden
mukaisesti (kts. taulukko). Jos käytetään erikoispuhdistusaineita, esim. bakteerien tuhoajia,
noudata kuitenkin aineen valmistajan ohjeita.

Hyvä ja melko nopea puhdistusmenetelmä keskilikaisille alueille. Ihanteellinen silloin, kun lika irtoaa pinnasta
helposti. Puhdistusainepitoisuus näissä
koneissa saa olla enintään 1 osa puhdistusainetta 100 osaan vettä ellei valmistaja suosittele vieläkin laimeampaa liuosta.
1.

2.

Vastaa kuumavesipuhdistusta, mutta
parempi alueilla, joissa vaaditaan tehokkaampaa puhdistusta.

6 Imulaikkapuhdistus
tai runsas vesihuuhtelu
ja harjaus
Käytä nopeaan ja tehokkaaseen Flotex –
maton tai laattojen pinnan puhdistamiseen imulaikkapuhdistusta. Se on tehokas
menetelmä, jos puhdistus tehdään
säännöllisesti ennen kuin lika saavuttaa
pintarakenteen pohjan.

• hajusteet ja desinfiointiaineet –
Useimmat puhdistusainevalmistajat
lisäävät hajusteita tuotteisiinsa. Jos
on välttämätöntä desinfioida matto,
voidaan käyttää laimennettuja fenoleita. Suositeltua laimennusta ei saa
ylittää. Älä käytä valkaisuaineita, käytä
vaihtoehtoisia puhdistusaineita.
6.

A 15:1 puhdistusaineliuos kidemäisestä mattoshampoosta
(15 osaa vettä 1 osaan puhdistusainetta)

Jokainen pieni tahra pitäisi käsitellä mahdollisimman nopeasti. Poista märät tahrat ensin kaapimalla, sitten hankaamalla
ja lopuksi huuhtelemalla. Huom! Voit
kaapia ja hangata vahingoittamatta
Flotexia. Varmista, että Flotexiin ei jää
puhdistusainetta. Puhdistusainejäämät
voivat aiheuttaa uusia tahroja.

B Mattojen tahranpoistoaine polyamidinukkapinnoille

• Pienet kahvi ym. tahrat – poista
veteen kostutetulla mikrokituliinalla
• Kuivat tahrat – kaavi pois irtonainen
lika ennen imuroimista
• Purukumi – käytä höyryä, liuotinta tai
jäädytä purukumi
• Pienten alueiden, kuten tupakan
polttamien reikien paikkaaminen
–poista tuhoutunut alue ympyräleikkurilla ja asenna paikalle uusi pala
Flotexia

5.

Laikkapuhdistus vesihuuhtelulla ja
harjauksella on tehokkain tapa syväpuhdistaa Flotex. Ei sovellu Flotex laattojen
puhdistukseen. Käytä ainoastaan kirkasta puhdistusliuosta. Liuoksen väkevyys
saa olla enintään 1 osa puhdistusainetta
100 osaan vettä. Varmista ettei Flotexiin
jää pesuainejäämiä.
3.

7 Pienet tahrat

7.

4.

C Trikloorieteeni tai kemiallinen puhdistusneste*
D Taloussprii tai viinietikka.+
E Seossuhteeltaan 50/50 -liuos ja metanoli. +
* Höyryt ovat myrkyllisiä. Varottava hengittämästä.
+ Erittäin tulenarkoja nesteitä. Käsiteltävä varoen.
Avotulenteko ja tupakointi lähistöllä kielletty.

Huomio! Huuhtele pinta aina huolellisesti puhtaalla
vedellä puhdistusaineliuoksien käytön jälkeen.
Varoitus: Seuraavat materiaalit voivat turmella Flotexia tai
muuttaa sen väriä: (a) värjäysaineet yms. sekä väriaineita sisältävät
aineet, esim. hiusväriaineet; (b) väkevät hapot, esim. akkuhapot;
(c) väkevät emäkset, esim. eräät uuninpuhdistusaineet; (d) valkaisu
aineet, esim. hypokloriitti ja peroksidi; (e) orgaaniset ketonit, esim.
asetoni; (f) eräät liuottimet; (g) yli 200oC kuumemmat aineet; (h) vahvoja väriaineita sisältävät ruoka-aineet; (i) virtsa joissakin tapauksissa;
(j) veitset, päällystämättömät tuolin ja jakkaran jalat jne.

Aine

Tuoreiden tahrojen puhdistusaineet

Kuivien tahrojen puhdistusaineet

Kahvi, tee mineraalit, hedelmämehut,
ruoka-aineet (ei rasvaiset), tomaatti ja
ruskeakastike

A, sen jälkeen B tarvittaessa

B

Rasvaiset ruoka-aineet

B, sen jälkeen A

B, toista tarvittaessa, sen jälkeen A

Alkoholijuomat

A

D, sen jälkeen B

Purukumi, sokeripitoiset tahrat, tarramuovi
jne.

Jäähdytä aerosolilla, riko murenevat palaset,
varovasti C

Jäähdytä aerosolilla, riko murenevat palaset,
varovasti C

Keittorasvat (jähmettyvät) jne.

C, sen jälkeen B

C, sen jälkeen B

Kuulakärkikynän muste/kengänkiilloke

D, sen jälkeen A

D, sen jälkeen A

Muta

Anna kuivua, imuroi, sen jälkeen A

Imuroi, sen jälkeen A

Terva

C, sen jälkeen A

Harjaa pois ylimääräinen, C sen jälkeen A

Vahat

Harjaa pois ylimääräinen. C

Harjaa pois ylimääräinen. C

Maalit

Luuttua ylimääräinen.
Sen jälkeen A (vesiliukoiset maalit.) C:llä tai D:llä
kostutettu kangas (alkoholipohjaiset maalit).

Postettava heti

Öljy, bensiini, paloöljy

A tai B

C, sen jälkeen B

Pakkasneste, jarru- ja kytkinneste yms

A

C

Ulosteet, oksennus

Poista kiinteä aines. A

Poista kiinteä aines. B, sen jälkeen A

Veri

Luuttua ylimääräinen. A

B, sen jälkeen A

Jodiformi (2%), merkurokromi, gentiaanahappo

A

E, sen jälkeen A

Lääkeaineet yleisesti

B

B, sen jälkeen D (tarvittaessa), sen jälkeen A

Hammassementti, vahat, kautsu

Anna kuivua

Harjaa pois ylimääräinen
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Kunnossapito

3 Kuumavesipuhdistus

5 Yhdistelmäkoneet

• suojaavat käsittelyt – Flotexia ei saa
käsitellä millään suojaavilla käsittelyillä
tai aineilla.

Puhdistus ja kunnossapito

Puhdistus ja kunnossapito

Flokattu Flotex- lattianpäällyste pysyy
uudennäköisenä, jos sen kunnossapito
aloitetaan oikein heti asentamisen
jälkeen. Flotexin kunnossapitoohjelmaa on helppo noudattaa ja
tarvittaessa Flotexin tuotetuki kattaa
myös käyttöönotto- ja siivouskoulutuksen (Travico Oy). Vain Flotexin voit
puhdistaa näin helposti!

Puhdistusaineet
Flotex

Flotex

Puhdistusmenetelmät

