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Modulyss tekstiililattia

Siivouskoneet
• TASKI jet 38 / 50

Siivousaineet
• Tapi Spotex 1 
• Tapi Spotex 2
• Tapi Gum
• Jontec Profi 5-10 ml / 

0,5 l vettä
• Oxivir spray

Siivousvälineet
• raappa
• mikrokuitupyyhe
• pehmeä harja

Käyttöturvallisuus
Lue puhdistusaineiden 
käyttöturvallisuustiedotteet 
huolellisesti ennen käyttöä. 
Noudata annettuja ohjeita.

Ylläpitosiivous

1. Imuroi lattia päivittäin tai tarpeen mukaan 
harjaavalla mattoimurilla TASKI jet 38 tai 
50. Poista tahrat heti tuoreena. 

2. Tahranpoisto: Poista irtoava aines 
imeyttämällä kertakäyttöpyyhkeeseen. 
Annostele tahrakohtaan pieni määrä 
tahranpoistoainetta ja anna vaikuttaa 
hetken. Harjaa tahraa pehmeällä harjalla tai 
kaavi tahra irti. Voit myös imeyttää tahran 
mikrokuitupyyhkeeseen. Huuhtele pinta 
puhtaalla vedellä ja anna kuivua. Toista 
käsittely tarvittaessa.

tuoreen tahran poisto kuivuneen tahran poisto

Kahvi, tee, 
hedelmämehut, 
ruoka-aineet

1. Imeytä 
kertakäyttöpyyhkeeseen

2. Jontec Profi

1. Spotex 2
2. Jontec Profi

Kastikeet, 
rasvainen ruoka

1. Imeytä 
kertakäyttöpyyhkeeseen

2. Spotex 1

1. Spotex 2
2. Spotex 2 / Jontec Profi 

Alkoholi 1. Jontec Profi Spotex 2

Oksennus Oxivir Plus Spray 3,5% 
kts. eritetahradesinfektio-ohje

Oxivir Plus Spray 3,5%
kts. Eritetahradesinfektio-ohje

Purukumi ja 
steariini

1. kovetus Tapi Gum
2. kaavi varovasti irti
3. poista mahdollinen jäämä 

Spotex 1

kuten tuore tahra

Veri 1. Kylmä vesi
2. Jontec Profi

kuten tuore tahra

Virtsa Jontec Profi Spotex 2

Öljy, rasva yms. 
tahra

1. Imeytä neste 
kertakäyttöpyyhkeeseen

2. Spotex 1

Spotex 1

Hoito-ohje
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Hoito-ohje

Modulyss tekstiililattia

Muita tietoja

Vähennä ulkoa tulevaa 
likakuormaa käyttämällä 
sisääntulomattoja oikein.

Käytä puhdistusaineita 
pienellä annostuksella.

Pesun jälkeistä imurointia ei 
saa jättää tekemättä.

Peruspuhdistus
Poista huonekalut tilasta ja imuroi irtoroskat pois 
harjaavalla mattoimurilla. Poista tahrat. Käytä alla 
kuvatuista menetelmistä ylläpitopesua kevyesti 
likaiselle pinnalle ja painehuuhtelua kiinnittyneen  
lian poistoon .

1. Ylläpitopesu 
• Tee liuos Tapi Shampoosta TASKI procarpet –

koneen puhdasvesisäiliöön annosteluohjeen 
mukaan. Säädä työskentelykorkeus ja valitse  
ohjauspaneelista ylläpitopesun asetukset (I). Käytä 
ylläpitopesuun tarkoitettua harjaa (valkoinen).

• Työskentele hitaasti eteen- tai taaksepäin kävellen. 
Etene järjestelmällisesti ja puhdista lattia 
päällekkäisin vedoin (n. 5 cm edellisen ajon päältä 
riittää).

• Anna lattian kuivua vähintään 1 h. Imuroi kuiva lattia 
huolellisesti harjaavalla mattoimurilla.

2. Painehuuhtelumenetelmä 
• Tee liuos Tapi Extractista annosteluohjeen mukaan 

TASKI painesumuttimeen. 
• Levitä liuos tasaisesti lattialle painesumuttimella. 

Käsittele yhdellä kerralla enintään 50 m². Anna 
liuoksen vaikuttaa lattialla n. 10 min. Älä anna 
liuoksen kuivua.

• Täytä TASKI Procarpetin puhdasvesisäiliö vedellä. 
Valitse painehuuhtelun asetus (II)  ja käytä 
painehuuhteluun tarkoitettua harjaa (musta). 
Huuhtele pinta puhtaaksi koneella tai käsisuuttimen 
avulla. Työskentele päällekkäisin vedoin eteen- tai 
taaksepäin. Suositeltavaa on tehdä ainakin kaksi 
ylitystä / kohta tai kunnes huuhtoutuva vesi on 
kirkasta. Voit käyttää painehuuhtelumenetelmään 
myös TASKI aquamat  –painehuuhtelukonetta.

• Huuhtelun ja kuivauksen jälkeen harjaa  lattian pinta 
mattoharjalla. Anna lattian kuivua usean tunnin ajan 
(esim. 8-24 h) ennen tilan käyttöä. 

Siivouskoneet
• TASKI jet 38 / 50
• TASKI procarpet 45
• TASKI aquamat 10.1 / 20

Siivousaineet
• Tapi Shampoo
• Tapi Extract
• Tapi tahranpoistotuotteet

Siivousvälineet
• pehmeä mattoharja
• tahranpoistovälineet


