09/2013

Travico Oy

Debolo
Debolon
olon Life+Care lattiapäällyste

Käyttöönottosiivous
Käyttöönottosiivous pitää tehdä huolellisesti hyväkuntoisilla ja puhtailla välineillä.
Poista irtolika kuivapyyhinnällä tai imuroimalla. Levitä liuos puhdistettavalle
alueelle, anna vaikuttaa 2-5
5 min ja pese lattia TASKI-lattianhoitokoneella
lattianhoitokoneella tai TASKITASKI
yhdistelmäkoneella
koneella ja Jontec Profilla. Käytä vihreää TASKI Twister-laikkaa
laikkaa tai
hyväkuntoista punaista pesulaikkaa.
pesulaikkaa
uos vedenimurilla tai yhdistelmäkoneella. Huuhtele
uhtele lattia huolellisesti
Poista likaliuos
puhtaalla vedellä ja kuivaa pinta vedenimurilla tai yhdistelmäkoneella. Työskentele
maton kuvioinnin suuntaisesti. Toista pesu tarvittaessa.
HUOM. Jos lattialla on rakennusaikaista betonipölyä, käytä pesuun Sani Calc freetä.

Ylläpitosiivous
Huomioi aina lian määrä menetelmävalinnassa.
Käytä päivittäisessä puhdistuksessa yhdistelmäkonetta mahdollisimman paljon
punaisen pesulaikan tai vihreän
vihreä TASKI Twister-laikan
laikan kanssa. Käsimenetelmissä
pyyhi lattia mikrokuituisella mopilla tai pyyhkeellä, käytä nihkeänihkeä tai
kosteapyyhintää. Puhdistusaineeksi sopii Jontec 300, Jontec Profi tai Jontec Tensol.
Poista tahrat mahdollisimman tuoreena.

Suojaus
päällystettä ei vahata.
Debolon-päällystettä

Perussiivous
Poista kiinnittynyt lika Jontec Forward free –puhdistusaineella
puhdistusaineella ja TASKI-yhdistelmäTASKI
tai lattianhoitokoneella. Käytä vihreää tai keltaista TASKI Twister –laikkaa
laikkaa tai
punaista tai sinistä
nistä pesulaikkaa (valitse laikka lattian likaisuuden mukaan).
mukaan) Levitä
liuos puhdistettavalle alueelle, anna vaikuttaa 2-5
2 5 min ja työstä pinta koneella.
Poista likaliuos yhdistelmäkoneella tai vesi-imurilla.
vesi imurilla. Huuhtele lattia puhtaalla
vedellä ja kuivaa pinta kuvioinnin suuntaisesti.
suuntaisesti

Debolo
Debolon
olon

Käyttöönottoäyttöönotto-

Perussiivous
erussiivous

siivous

Life+Care
Jontec Profi

Ylläpitosiivous

5 ml / 1 l vettä

Tahranahranpoisto

2 ml / 1 l vettä

100 ml /
0,5 l
vettä

2 ml / 1 l vettä

Jontec 300 –sarja /

100 ml /

Diversey

0,5 l

yleispuhdistusaine

vettä

Jontec Tensol /

1-2 ml /

Diversey Lattian

1 l vettä

puhdistava hoitoaine
hoitoaine
10 ml /

Jontec Forward free

1 l vettä

Sani Calc free

2 ml / 1 l vettä

Käytettävä laikka

TASKI Twister

TASKI Twister

TASKI Twister

(likaisuusasteen

vihreä /

vihreä /

vihreä/keltainen
/keltainen

mukaan)

3M punainen

3M punainen

TAI
3M
punainen/sininen
/sininen

Lisätietoja:
Travico Oy

Diversey Suomi Oy

Ville Ravila, 040 9008394

keskus 020 7474200

ville.ravila@travico.fi
.ravila@travico.fi
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