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LIITE B – HOITO-OHJEET

1. SUOJAUS

OVIMATOT
Jotta lattia pysyisi hyvässä kunnossa, on tärkeää että kaikkiin sisäänkäynteihin 
asetetaan kynnysmatot, joissa ei ole kumipintaa. Näin voidaan minimoida lian tai 
hiekan pääsy lattialle. Tällaiset hankaavat hiukkaset voivat vahingoittaa lattiaa ja 
aiheuttaa naarmuja. Älä käytä kumipohjaisia mattoja, sillä jos lattia on pitkän aikaa 
kosketuksissa kumin kanssa, se voi värjäytyä pysyvästi. Älä koskaan aseta ovimattoja 
kostealle lattialle.

PEHMEÄT PYÖRÄT
Pyörillä varustetut konttorituolit ja muut kalusteet/ laitteet on varustettava pehmeillä 
kumittomilla pyörillä. Käytä sopivaa lattiasuojaa konttorintuolin alla.

HUOPATYYNYT
Käytä pehmeitä huopatyynyjä kalusteiden ja esineiden kanssa, jotta lattiaan ei tulisi 
pysyviä vaurioita, esim. tuolin- ja pöydänjalkojen sekä kuntoilulaitteiden yms. alla.

2. PUHDISTUS

ENSIMMÄINEN PUHDISTUS
Poista ensin kaikki lika ja pöly lattialta harjalla tai pölynimurilla. Puhdista sitten 
lattia vedellä ja pH-arvoltaan neutraalilla puhdistusaineella. Tee tämä vähintään 
kaksi kertaa, ja kunnes vesi ei ole puhdistuksen jälkeen likaista. Suosittelemme 
lämpimästi BerryAlloc Vinyl Planks Cleaner tuotetta. Muut puhdistusaineet voivat 
sisältää lattiapintoja vahingoittavia aineita. Lattian pintakerroksen pinnoitteen 
ansiosta lattia ei tarvitse erityiskäsittelyä asennuksen jälkeen.

OHJEET SÄÄNNÖLLISEEN PUHDISTUKSEEN
Imuroi tai käytä märkämoppia. Käytä tarvittaessa puhdasta vettä, johon on lisätty 
pH-arvoltaan neutraalia puhdistusainetta (BerryAlloc Vinyl Planks Cleaner). Käytä 
mopatessasi vain niukasti vettä, äläkä jätä lattialle vesilammikoita. Puhdista 
huolellisesti ja pyyhi pois vesijäämät.

NB: Jos vettä ei poisteta huolellisesti ja se pääsee imeytymään lattiaan jonkin 
aikaa, tummiin pintoihin saattaa tulla valkoisia läikkiä. Tällaiset läikät häviävät 24 
tunnin kuluessa. Märkä lattia voi tuntua liukkaammalta. 
Tahrat, jäljet ja roiskeet tulee pyyhkiä pois mahdollisimman pian. Älä koskaan 
käytä vahaa tai lakkaa. Älä koskaan käytä vahaa tai öljyä sisältäviä hoitotuotteita. 
Älä koskaan käytä höyrymoppia.
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BERRYALLOC-HOITOTUOTTEET
Puhdistusaine
Aktiivinen erikoispuhdistusaine käytettäväksi uusille lattioille heti asennuksen jälkeen sekä polyuretaanipinnoitteisten 
lattioiden ja PU-Protectilla käsiteltyjen vinyylilattioiden säännölliseen puhdistukseen. Sitoo erinomaisesti 
epäpuhtauksia ja poistaa jopa rasvakertymiä. Ei vahingoita lattiapintaa tai aiheuta harmaan kalvon muodostumista, 
eikä jätä jäämiä lattiaan. 

PU Protect
Matta suoja-aine on tarkoitettu juuri asennettujen, perusteellisesti puhdistettujen lattioiden alkusuojaukseen ja 
sitä seuraavaan rutiinipuhdistukseen. Kuivuttuaan se muodostaa liukastumista estävän mattapinnan. Ihanteellinen 
kotikäyttöön.

YLEISET HUOLTOTUOTTEET
• Tuotteiden on oltava pH-arvoltaan neutraaleja.
 Jos aine on hapanta, se voi reagoida lattian kanssa ja aiheuttaa värimuutoksia tai hajuhaittoja.
 Jos tuote on emäksinen, se voi aiheuttaa värimuutoksia.
• Älä käytä valkaisuaineita tai klooriyhdisteitä, sillä ne voivat aiheuttaa värimuutoksia.
• Älä käytä asetonia, sillä se voi vaikuttaa suojakerroksiin.
• Alkoholipohjaiset puhdistusaineita voidaan käyttää, jos ne ovat edellä annettujen ohjeiden mukaisia.

TAHRANPOISTO

1. Puhdista kostealla liinalla ja käytä vettä, johon on sekoitettu BerryAlloc-puhdistusainetta.
2. Älä jätä lattialle vesilammikoita (lattia tulee vain kostuttaa).
3. Anna tuotteen imeytyä lattiaan vähintään 10 minuutin ja enintään 15 minuutin ajan.
4. Puhdista harjalla harjaamalla kahteen eri suuntaan.
5. Puhdista lopuksi nihkeäksi väännetyllä liinalla niin monta kertaa, että vesi ei enää ole likaista.

Vinkki: Graffitinpoistoliinat saattavat olla avuksi vaikeiden tahrojen kohdalla. Anna tahran ensin kuivua. Puhdista 
pinta sitten pyyhkeiden avulla. Kun tahra on poistettu, huuhtele lattia vedellä, jotta pinnalle ei jää rasvajäämiä. 
Varo, ettei lattialle jää vesilammikoita.


