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HOITO-OHJE

AMTICO DESIGN-LATTIAT
Amtico Signature, Signature Acoustic, Form, Spacia, Spacia Acoustic, Marine, First, Access, Click, Click
Smart ja PVC-vapaa Amtico Cirro
AMTICON design-lattioiden pinta on polyuretaanipinnoitettu. Tämä helpottaa
lattioiden puhtaanapitoa ja laskee ylläpitokustannuksia.
SUOJAUS

Rakennusajaksi lattia tulee suojata esim. huokoisella pahvilla siten, että
päällysteeseen ei kohdistu mekaanista eikä kemiallista rasitusta.

SISÄÄNKÄYNTIMATOT

Sisäänkäyntien yhteyteen suosittelemme sisäänkäyntimattoja, jotka
vähentävät jopa 80 % ulkotiloista sisään kulkeutuvaa likaa. Asianmukaiset
sisääntulomatot vähentävät siivoustarvetta ja lattioiden kulumista
merkittävästi, tämä puolestaan pidentää oleellisesti lattioiden käyttöikää.

KÄYTTÖÖNOTTOPUHDISTUS

Rakennustyömailla on tyypillisesti sementti- ja/tai kipsipölyä. Tämä alkalinen
pöly voi vaurioittaa lattiapäällysteen pintaa ja tehdä siitä hankalasti
siivottavan. Tämä vuoksi perusteellinen käyttöönottopuhdistus tulee tehdä
aina ennen lattioiden käyttöönottoa. Tämä tulee tehdä vaikka lattia olisi ollut
asianmukaisesti suojattuna rakennusaikana. Uusi lattia voidaan pestä
aikaisintaan 48 tunnin kuluttua asennuksesta. Huom! Liika veden käyttö
siivouksessa voi vaurioittaa liimausta ja irrottaa lattiapäällysteen.
Käyttöönottopuhdistus suositellaan tekemään aina koneellisin menetelmin.
1. Imuroi tai moppaa lattia
2. Pese lattia lattianhoitokoneella tai yhdistelmäkoneella käyttäen punaista
laikkaa tai pehmeää nailonharjaa. Puhdistusaineeksi soveltuu sekä
neutraali että heikosti emäksinen puhdistusaine (pH 8-11) esim. Bernerin
HETI Tuima, HETI Yleispesu Joutsen, HETI Tuoksuva tai hoitavana sekä
pesevänä puhdistusaineena HETI Moniteho Joutsen.
3. Poista puhdistusainevesi lattialta vesi-imurilla tai yhdistelmäkoneella.
4. Huuhtele lattia puhtaalla vedelle, mikäli lattiassa on alkalisen pölyn
jäänteitä tulee huuhtelussa käyttää heikosti hapanta puhdistusainetta
esim. HETI Sapu Joutsen.
5. Lattia voidaan kuivakiillottaa hidaskierroksisella lattianhoitokoneella
valkoisella laikalla. Huom! Amticon pinta on tarkoituksella himmeä,
kiillotus voi nostaa lattian kiiltoastetta.
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YLLÄPITOHOITO

Siivousmenetelmät ja siivouksen frekvenssi tulee sovittaa tilan käyttöön. Liian
märät menetelmät voivat tehdä lattiasta laikukkaan ja epäsiistin, kun
puhdistusainejäämät ja lika kertyvät lattian pintaan. Puhdistusaineiden
yliannostelu ja sopimattomat puhdistusaineet voivat vaurioittaa lattiapintaa.
Hiekka, irtolika ja tahrat tulee poistaa lattialta aina mahdollisimman pian.
1. Poista irtolika, imuroi tai pyyhi kuivalla mopilla.
2. Pyyhi lattia nihkeällä-, tai kostealla mopilla. Puhdistusaineeksi valitaan
heikosti emäksinen aine (pH 8-10), esim. HETI Tuima, HETI Yleispesu
Joutsen, HETI Tuoksuva. Puhdistuksessa voidaan käyttää myös
tensidipohjaisia hoitoaineita, kuten esim. Bernerin HETI Moniteho
Joutsenta. Vältä liiallista veden käyttöä ja kuivaa kostea lattia.
3. Vaihtoehto kohdalle 2. Käytä yhdistelmäkonetta ja punaista laikkaa tai
pehmeää nailonharjaa. Puhdistus- tai hoito-aine samoin kuin kohdassa 2.

TAHRANPOISTO

Kumikorkojen jäljet tulee poistaa tuoreeltaan käyttäen esim. Bernerin HETI
Jytyä. Liuottimien käyttöä tulee välttää. Naarmuttavat hankausjauheet ja
teräsvilla eivät myöskään sovellu muovipintojen puhdistamiseen.

PERUSPUHDISTUS

Kaikki lattiapinnat tarvitsevat peruspuhdistusta. Käytöstä ja kulutuksesta
riippuen peruspuhdistusväli voi olla 1 – 12 kk. Peruspuhdistus suositellaan
tekemään aina koneellisin menetelmin.
1. Imuroi tai moppaa lattia
2. Pese lattia hidaskierroksisella lattianhoitokoneella käyttäen punaista tai
sinistä laikkaa. Puhdistusaineeksi soveltuu pH-arvoltaan 9-11olevat
puhdistusaineet esim. Bernerin HETI Tuima tai HETI Jyty.
3. Poista puhdistusainevesi lattialta vesi-imurilla tai yhdistelmäkoneella.
4. Huuhtele lattia puhtaalla vedellä. Poista puhdistusainevesi lattialta vesiimurilla tai yhdistelmäkoneella. Anna lattian kuivua.
5. Lattia voidaan kuivakiillottaa (myös hoitoaineen kanssa – kiiltävämpi ja/tai
vedellä kostutettuna – himmeämpi) hidaskierroksisella lattianhoitokoneella
(max. 450 rpm) valkoisella tai keltaisella laikalla. Huom! Amticon pinta on
tarkoituksella himmeä, kiillotus voi nostaa lattian kiiltoastetta.

SIIVOUSNEUVONTA

RTV-Yhtymä Oy puh. (019) 7421 tai aapo.lindfors@rtv.fi
Bernerin asiakaspalvelu puh. 020 690 761 tai pro.tilaukset@berner.fi
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