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Puhdistusaineet
• Jontec 300 free 
• Jontec Forward free
• Jontec Tensol free

Laikat
• TASKI Twister laikat
Siivouskoneet
• TASKI 

Yhdistelmäkoneet
• TASKI 

lattianhoitokoneet

Hoito-ohje

Expona vinyylilattia

Käyttöönottosiivous
Käyttöönottosiivous pitää tehdä huolellisesti hyväkuntoisilla  ja 
puhtailla välineillä. 
Poista irtolika kuivapyyhinnällä tai imuroimalla. Puhdista lattia 
pintapesulla: Käytä Jontec Forward freetä (5-10 ml / 1 l vettä), 
TASKI-yhdistelmäkonetta tai lattianhoitokonetta ja vihreää TASKI 
Twister -laikkaa. Levitä liuos käsin puhdistettavalle alueelle, anna 
vaikuttaa 5-10 min ja aja alue yhdistelmäkoneella imusuulake 
ylhäällä tai lattianhoitokoneella. Poista likaliuos 
yhdistelmäkoneella tai vedenimurilla. Huuhtele lattia puhtaalla 
vedellä ja kuivaa pinta samalla. Käytä huuhtelussa puhtaita 
laikkoja.

HUOM. Jos lattialla on rakennusaikaista betonipölyä, käytä 
pesuun Sani Calc freetä annostuksella 2 ml / 1 l vettä.

Puhtaan lattian voi kuivakiillottaa nopeakierroksisella 
lattianhoitokoneella ja vihreällä TASKI Twister laikalla.

Ylläpitosiivous
Huomioi aina lian määrä menetelmävalinnassa. 
Poista irtopöly kuivilla tai nihkeillä menetelmillä. Käytä 
päivittäisessä puhdistuksessa yhdistelmäkonetta mahdollisimman 
paljon vihreän TASKI Twister -laikan kanssa. Käsimenetelmissä 
käytä nihkeä- tai kosteapyyhintää ja mikrokuituisia pyyhkeitä tai 
moppeja. Puhdistusaineeksi sopii Jontec 300 –sarjan tuotteet. 
Käytä puhdistavaa hoitoainetta Jontec Tensolia säännöllisesti 
esim. 1-2 x vko.

Poista tahrat aina mahdollisimman tuoreena. 

Perussiivous
Tee perussiivous riittävän usein, ettei lika pääse kiinnittymään, 
esim. 1-2 x vuodessa. Poista kiinnittynyt lika Jontec Forward free –
puhdistusaineella ja TASKI lattianhoitokoneella. Käytä keltaista tai 
valkoista TASKI Twister laikkaa. Levitä liuos käsin puhdistettavalle 
alueelle, anna vaikuttaa 5-10 min ja aja alue huolellisesti 
lattianhoitokoneella. Poista likaliuos vedenimurilla. Huuhtele lattia 
puhtaalla vedellä ja kuivaa pinta.
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Perussiivous 
Tee perussiivous riittävän usein, ettei lika pääse kiinnittymään, 
esim. 1-2 x vuodessa. Poista kiinnittynyt lika Jontec Forward 
free –puhdistusaineella ja TASKI lattianhoitokoneella. Käytä 
keltaista tai valkoista TASKI Twister laikkaa. Levitä liuos käsin 
puhdistettavalle alueelle, anna vaikuttaa 5-10 min ja aja alue 
huolellisesti lattianhoitokoneella. Poista likaliuos vedenimurilla. 
Huuhtele lattia puhtaalla vedellä ja kuivaa pinta.

Kuivakiillota puhdas ja kuiva pinta nopeakierroksisella 
lattianhoitokoneella. Käytä vihreää TASKI Twister laikkaa.

Huomioitavaa
• Älä käytä vahvasti emäksisiä puhdistusaineita.
• Älä yliannostele puhdistusaineita.
• Käytä lattian puhdistukseen säännöllisesti myös pelkkää 

vettä, esim. 1-2 x vko.
• Lattiaa ei vahata.
• Käytä kalusteiden alla huopapaloja.

Lisätietoja tarvittaessa:
Diversey Suomi Oy
020 747 4220

Restalattiat
09 41522 300
Restalattiat.fi
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