
HOITO-OHJEET 
 

Floorever Spa-vinyylit Hoito-ohje  

Lattiat tulee puhdistaa säännöllisesti. Estä lian, hiekan ja kuran kulkeutuminen huonetiloihin 

kunnollisilla ritilöillä ja kuramatoilla sisäänkäynnin edessä sekä tuulikaapissa. Tuulikaapin 

sisäpuolella lattia suositellaan suojattavaksi riittävän pitkällä kuramatolla, joka imee lopun 

kosteuden kengistä. Lattiat pysyvät kunnossa ja kauniina mahdollisimman pienin 

hoitokustannuksin, kun hoito-ohjeita noudatetaan. Suojaa huonekalujen jalat huopasuojuksilla. 

Puhdista ne säännöllisesti ja poista niihin mahdollisesti tarttuneet irtoroskat ja hiekka, jotka voisivat 

naarmuttaa lattian pintaa huonekalua siirrettäessä. Raskaat kalusteet siirrettävä kantamalla, ei 

työntäen. Älä käytä suojuksia tai pyöriä, joiden materiaalina on kumi. Puhtaanapito ja hoito ovat 

lattian suojaamista pölyltä ja hiekalta, sekä lian, pölyn ja tahrojen poistamista sekä puhtaudesta 

huolehtimista. Näin toimien lattian ulkonäkö säilyy ja käyttöikä pitenee. HUOM! Mikäli rakennustyöt 

jatkuvat lattian asentamisen jälkeen, lattiapinta tulee suojata asianmukaisesti. 

KÄYTTÖÖNOTTOPESU Käyttöönottopesulla tarkoitetaan uuden lattian käyttökuntoon laittamista. 

Poistetaan irtolika imuroimalla ja tahrat nihkeäpyyhinnällä mikrokuitumopilla. Jos huoneistossa on 

tehty laatoitus- ym. töitä, asennettu Gyproc-levyjä, huoneistossa voi olla kalkkipölyä, jonka 

poistaminen vaatii puhdistuksen heikosti emäksisellä tai emäksisellä pesuaineella, esim. Kiillon 

Veksi Plus tai vastaava. 

YLLÄPITOHOITO Ylläpitohoidon tarkoituksena on hoitaa ja huoltaa lattiapintaa. Imurointi ja 

nihkeäpyyhintä. Parhaimman tuloksen saavuttaa, kun lattiapintaan ei jätetä nihkeäpyyhinnänkään 

jälkeen nihkeyttä/kosteutta, vaan se kuivataan. Puhdistusaineena toimii esim. Kiillon Vieno Aktiivi 

tai Akseli 2001, pH 6-8. Lattiaa ei vahata. 

PUHDISTUS Nihkeäpyyhintä, tarvittaessa kosteapyyhintä Kiillon Vieno Aktiivilla. Hankalampiin 

tahrakohtiin voi tarvittaessa lisätä pesuainetta annostelupullosta, esim. heikosti emäksinen Kiillon 

Vieno Aktiivi tai vaikeampiin tahroihin liuotinpohjainen neutraali Kiillon Akseli 2001. Kuivaus 

mopilla. 

TAHRANPOISTO Tahrat ja voimakkaasti vaikuttavat aineet tulee poistaa lattiapinnalta 

mahdollisimman pian noudattaen kulloisenkin puhdistusaineen tai tahranpoistoaineen 

käyttöohjeita. Väriaineiden tahrat puhdistetaan talousspriillä tai mineraalitärpäillä. Pyyhi lopuksi 

puhtaalla vedellä ja kuivaa. 

TOIMISTOTUOLIT Pyörällisissä toimistotuoleissa (vähintään 5 pyörää) käytettävä W-tyypin pyöriä. 

Toimistotuolien alle tähän käyttötarkoitukseen oleva suoja-alusta (esim. polykarbonaattilevy) sille 

alueelle, jossa tuolia käytetään. 

YLEISIÄ OHJEITA Vinyylilattiaa vahingoittavat liuottimet (esim. bentseeni, tolueeni, asetoni ja 

tinneri), öljyvahat, hankaavat aineet ja hiekka. Vinyylilattiaa värjäävät kumi (esim. kumipohjaiset 

matot, kumilasta, kumipyörät), muovipussien painoväri, öljy, petsastut huonekalujen jalat, eläinten 

ulosteet ja muut vahvasti värjäävät aineet. Mikrokuitumopit pestävä aika-ajoin pesukoneessa, älä 

käytä huuhteluainetta. Puhdistusaineita ei saa yliannostella. Vaihda likaantunut vesi riittävän usein. 

Älä käytä astianpesuaineita. Koska lattioiden käyttöolosuhteet vaihtelevat, ne on syytä huomioida 

näitä ohjeita sovellettaessa 


