Parkettilattiat

Kunnossapito

Siivousohjeet
Lakatun Pergon parkettilattian kunnossapito ja hoito
KESTÄVÄ – KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLINEN – TEHOKAS

Miksi?
Lattian puhdistaminen oikein varmistaa, että lattiainvestointiasi ylläpidetään
asianmukaisesti. Tuotteet on kehitetty ja testattu Pergon parkettilattioille ja ne takaavat
parhaan kunnossapidon.

Asennuksen jälkeen
Lattia voi tarvita perusteellisen puhdistuksen asennuksen jälkeen.
Vasta asennettua Pergon parkettilattiaa ei saa kuitenkaan koskaan hioa tai vahata.
Noudata seuraavia ohjeita:
 Pergo-lattia ei edellytä koskaan erityiskäsittelyä juuri
asennuksen jälkeen. Parkettilattiat käsitellään
täydellisesti valmistuksen yhteydessä. Älä käytä muun
merkkisiä erityistuotteita (esim. öljyjä) vaikka
pakkauksessa sanotaankin, että näin saa tehdä.
 Poista lika ja pöly käyttämällä harjaa ja rikkalapiota ja
pölynimuria. V-urien puhdistus
 Puhdista Pergon mikrokuituliinalla, poista sitkeä lika.
 Puhdista hieman kostutetulla mikrokuituliinalla.

Yleistä
Lattian tavalliseen kunnossapitoon tarvitaan vain kuivapuhdistusta.
Pergon mikrokuituliina (PGCLEANINGMOP) kerää likaa tehokkaasti erityiskuitujen
ansiosta. Ne irrottavat helposti likaa myös sellaisista paikoista, joihin on vaikea päästä
käsiksi.
Kevyt kostea puhdistus on tarpeen vain ajoittain. Tietenkin tähän vaikuttavat lattian
käyttömäärä ja yleinen puhtaus. Liiallinen puhdistus liiallisella vesimäärällä voi vaurioittaa
lattiaa.
Pergo Allround puhdistaa lattian perusteellisesti, säilyttää alkuperäisen ulkonäön, pitää
lattian hygieenisenä eikä päästä tuotetta muodostamaan kerrosta lattiaan.
Tahrat on poistettava lattioista välittömästi, koska jotkin tahrat pahenevat ajan myötä ja
niiden irrottaminen on myöhemmin vaikeaa (tai jopa mahdotonta). . Katso tahranpoistoopas.
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Älä käytä koskaan teräsvillaa tai muuta karheaa materiaalia, koska sen käyttö voi
vaurioittaa pintakerroksen rakennetta ja ulkonäköä. Pergo-lattiaa ei saa vahata tai
kiillottaa.
Ylläpidä lattiaasi parhaalla mahdollisella tavalla alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Ohjeet
Mattapinta
Lika kiinnittyy yleensä helpommin lattioihin, joilla on mattapinta. Joten suosittelemme lian
poistamista pinnalta puhdistamalla koko lattia säännöllisesti Pergo Allround Floor
Cleaner -puhdistusaineella.
Lattiassa voi olla rasvaisen näköinen kerros, jos sitä ei ole puhdistettu kunnolla,
esimerkiksi jos on käytetty liikaa tai vääränlaista puhdistusainetta (esimerkiksi saippuaa).
Saat tämän kerroksen pois, kun käytät koko lattiaan Floor Cleaner -puhdistusainetta ja
annat puhdistusaineen liuottaa lian tai rasvan. Pyyhi lattiaa kostealla liinalla ja kuivaa se
sitten kuivalla mopilla tai lastalla. Toista nämä vaiheet tarpeen mukaan, kunnes lika tai
rasvainen kerros on poistettu. Kuivaa lattia sitten.
Kiillotettu (kiiltävä) pinta
Vesitahrat näkyvät paremmin kiillotetussa pinnassa. Kuivaa lattia sen vuoksi aina kuivalla
mopilla puhdistuksen jälkeen.
Lattiat joissa on V-ura
Vesi saattaa keräytyä näiden lattioiden V-uriin. Tämän vuoksi V-urallista lattiaa ei saa
koskaan pyyhkiä märällä mopilla. Voit puhdistaa tämän lattian säännöllisesti hieman
kostealla liinalla ja huolellisesti väännetyllä mopilla varmistaen, että vettä ei ole jäänyt
uriin. Kuivaa lattia aina puhdistuksen jälkeen.
Puhdistusaineet
Lakatun parketin tahroille tai hieman likaantuneille alueille voit käyttää denaturoitua
alkoholia, kotitalouspuhdistusainetta tai liuotinbensiiniä vahingoittamatta pintaa.
Hyvin voimakkaat hapot, kuten typpihappo tai suolahappo, vahingoittavat pintaa
pysyvästi.
Koneellinen puhdistus
Parkettilattioille (ei lakatuille eikä öljytyille lattioille) ei saa käyttää koneellista puhdistusta.
Höyry- ja/tai painepesurien tai lattian puhdistus- tai kuorintakoneiden käyttö ei ole
myöskään sallittua.
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Vinkkejä ja niksejä!
 Hiekka, rikat, huonekalut jne. voivat
aiheuttaa laittiaan naarmuja. On
tärkeää olla varovainen ja siirtää
huonekaluja nostamalla liu'uttamisen
sijasta ja asettamalla
matto/huopatyynyt toimistotuolien tai
muiden huonekalujen jalkojen alle.
 Käytä vain pehmytpyöräisiä
toimistotuoleja.
 Järjestä ulko-oven sisältämiin tiloihin
puhdistamista varten sisääntuloalue. Hanki kynnysmatto, joka on riittävän suuri ja
jota puhdistetaan riittävästi. Suosittelemme maton leveydeksi vähintään oviaukon
leveyttä ja syvyydeksi vähintään 150 cm. Vinkki: Pergo-ovimatto
(PGDOORMATBROWN6)
 Noudata aina puhdistusaineen mukana toimitettuja ohjeita. Kannattaa valita
Pergon suosittelema tuote: näin varmistetaan täydellinen yhteensopivuus Pergon
parkettilattioihin.

LAKATUT LATTIAT
Moppaus kuivana
Poista irtopöly ja -lika kuivamoppamalla käyttämällä mikrokuitomoppia (40–60 cm) tai
pölyimurilla
Nihkeäpyyhintä
Puhdista lattia vain satunnaisesti kostealla mopilla. Käytä
Pergo Allround Cleaner -puhdistusainetta ja Pergon
mikrokuituliinaa. Kostuta moppi lämpimällä vedellä ja Pergo
Allround Floor Cleaner -puhdistusaineella (sekoita kaksi
korkillista Pergo Allround Floor Cleaner -puhdistusainetta 10
litraan vettä). Käytä tähän pullon korkkia.) Sekoita
puhdistusaine ohjeiden mukaan. Varmista, ettet käytä liikaa
puhdistusainetta. Käytetty mikrokuituliina on pestävä
tuotemerkinnän ohjeiden mukaan lämpötilassa 60 °C ilman mitään lisäaineita. Älä
käsittele suurempia kuin 15-20 m2:n alueita kerrallaan. Varmista, että kuivaat lattian
täysin pesun jälkeen.

Pinttyneiden likatahrojen ja/tai kumijälkien poistaminen
Poista pinttyneet tahrat tai jäljet Pergo Allround Floor Cleaner -puhdistusaineella.
Jos tarvitaan tehokkaampaa puhdistusta, käytä puhdasta moppia, pyyhettä tai
naarmuttamatonta valkoista tai punaista sientä.
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Anna puhdistusaineen imeytyä muutaman minuutin ajan. Poista tahra pyyhkimällä se
pois puhtaalla mopilla, joka on kostutettu haaleaan veteen. Toista tarvittaessa. Pyyhi
sitten kuivaksi.
Katso ohjeet tavallisimpien tahrojen poistoon tahranpoisto-oppaasta.

Pinttyneiden likatahrojen ja/tai kumijälkien poistaminen
Poista pinttyneet tahrat tai jäljet Pergo Allround Floor Cleaner -puhdistusaineella.
Katso ohjeet tavallisimpien tahrojen poistoon alla olevasta tahranpoisto-oppaasta.

Likatyypit
Paikalliset tahrat

Suklaa, rasva, hedelmämehu,
virvoitusjuomat, viini
Kumin tai muovin aiheuttamat
viivat (kulumat)
Virtsa, veri jne.

Kynsilakka, kengänkiillote,
huulipuna, terva jne.

Naarmut

Huono tai himmeä ulkonäkö
Viillot (raskaiden esineiden
terävien reunojen aiheuttamia)
Steariini ja purukumi:

Lakatut lattiat
Levitä tahraan lattianpuhdistusainetta.
Anna puhdistusaineen imeytyä tahraan muutaman minuutin
ajan. Poista tahra pyyhkimällä se pois puhtaalla mopilla, joka
on kostutettu haaleaan veteen. Toista tarvittaessa.
Käytä haaleaa vettä, johon on lisätty Pergo Allround Floor
Cleaner -puhdistusainetta.
Hankaa kuivalla liinalla, käytä
Pergo Clean -puhdistusainetta.
Poista kostealla liinalla niin pian kuin mahdollista. Jos tahra
on kuivunut: hankaa mekaanisesti kuivalla liinalla. Käytä
tarvittaessa Pergo Clean -puhdistusaineella kostettua liinaa.
Poista mahdollisimman nopeasti
kuivalla tai hieman kostutetulla
Pergo-liinalla.
Lakattu lattia: käytä tahraan denaturoitua alkoholia, asetonia
tai kotitalouspuhdistusainetta tai liuotinbensiiniä.
Käytä sopivaa kynnysmattoa tämän ongelman estämiseksi.
Pyyhi lattia myös päivittäin, kun sisään tulee paljon hiekkaa
tai soraa.
Käytä Pergo Clean -puhdistusainetta päivittäiseen
kunnossapitoon. Syvä naarmu voidaan täyttää
erityisellä korjausvahalla. Kysy tietoja tämän korjaussarjan
käytöstä ja toimituksesta tekniseltä osastolta.
Pergo Clean
Pergon korjaussarja Kysy tietoja tämän korjaussarjan
käytöstä ja toimituksesta tekniseltä osastolta.
Anna kovettua ja raaputa sitten pois varovasti.

