HOITO-OHJE
Kumimatot
Käyttöönottosiivous
Poista irtolika imuroimalla. Käytä lattian puhdistamiseen Jontec 300-sarjan tuotetta annostuksella
5 ml / 1 L vettä. Levitä puhdistusaineliuos pienelle alueelle kerrallaan hankausmopilla (25 – 40 cm)
ja anna vaikuttaa 2 – 5 min. Pyyhi pinta märällä hankausmopilla. Poista likaliuos vedenimurilla.
Huuhtele lattia huolellisesti märkäpyyhkimällä puhtaalla vedellä ja kuivaa pinta vedenimurilla.
Toista pesu tarvittaessa.
Huom. Jos lattialla on rakennusaikaista betonipölyä, käytä pesuun Sani Calc freetä annostuksella
2 – 5 ml / 1 L vettä.

Ylläpitosiivous
Huomioi aina lian määrä menetelmävalinnassa.
Imuroi lattia ja poista tahrat hankausmopilla tai -levyllä. Huuhtele tahrakohta puhtaalla vedellä ja
kuivaa pinta.
TAI
Kosteapyyhi lattia mopilla, esim. Jonmaster Pro Allround. Käytä mieluiten 40 cm:n työleveyttä,
niin työskentely on kevyempää. Käytä Jontec 300 – sarjan puhdistusainetta tai Jontec Profia.

Perussiivous
Poista kiinnittynyt lika Jontec Forward free -puhdistusaineella ja telaharjaisella
yhdistelmäkoneella esim. TASKI swingo 355.
Käsimenetelmissä levitä puhdistusaineliuos pienelle alueelle kerrallaan hankausmopilla. Anna
vaikuttaa 2 – 5 min. Pyyhi pinta märällä hankausmopilla. Poista likaliuos vedenimurilla. Huuhtele
lattia huolellisesti märkäpyyhkimällä puhtaalla vedellä ja kuivaa pinta vedenimurilla. Toista pesu
tarvittaessa.
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Runsasta vedenkäyttöä tulee välttää
Älä käytä klooripohjaisia puhdistusaineita, eritetahroille soveltuu hyvin desinfiointiaine Oxivir
Lattiaa ei vahata
Älä käytä liian kitkaisia käsimenetelmiä ettei työskentelystä tule raskasta
Käytä hyväkuntoista imuria riittävällä imuteholla. Myös mattoimureita (esim. TASKI jet 38/50)
voidaan käyttää.

menetelmä

puhdistusaine

annostus / 1 L vettä

käyttöönottosiivous

Jontec 300 -sarjan tuotteet
Sani Calc free
Jontec 300 -sarjan tuotteet
Jontec Profi
Jontec Forward free

2 – 5 ml

Jontec 300 -sarjan tuotteet
Jontec Profi

50 ml / 500 ml vettä
50 ml / 500 ml vettä

ylläpitosiivous
perussiivous
tahranpoisto
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2 ml
1 – 2 ml
5 – 10 ml
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