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Kudottu vinyyli 

Puhdistus- ja hoito-ohjeet 
 

Plynyl on kudottu vinyylipäällyste, joka koostuu kierrätetystä muovista, lasikuidusta ja 

polyuretaanipohjasta. Kudottuja vinyylipäällysteitä voidaan käyttää mm. toimistoissa, hotelleissa ja 

myymälöiden eri osastoilla. Tuote sopii hyvin myös kotikäyttöön. Plynyl on miellyttävä ja 

uudenaikainen lattiapäällyste. 

 

 

Pysäytä sisään tuleva lika jo ovella. Hyvä mattojärjestelmä sisäänkäynneissä helpottaa muissa 

tiloissa olevien lattiamateriaalien puhtaanapitämistä. 

 

Ylläpitosiivous 

Säännöllinen ja riittävä ylläpitosiivous vähentää peruspuhdistuksen tarvetta. 

 

Imuroi lattia päivittäin tai tarpeen mukaan. Käytä TASKI Vento pölynimuria tai TASKI Jet harjaavaa 

mattoimuria. Pinnan puhdistukseen soveltuu myös  kuiva-, nihkeä- tai kosteapyyhintä. Käytä 

TASKI JM Ultra nihkeämoppia tai Jonmaster Pro Allround moppia ja muista mopin oikea 

kosteustaso. Puhdistusaineeksi käy neutraalit tai heikosti emäksiset yleispuhdistusaineet, esim. 

Jontec 300 –sarjan tuotteet tai Jontec Profi. Muista puhdistusaineiden oikea annostelu. 

 

 

Perussiivous 

Oikea-aikainen peruspuhdistus pidentää lattiapäällysteen käyttöikää ja poistaa kiinnittynyttä likaa.  

 

Pintapesu 

Märkäpyyhi lattia TASKI Pro HD mopilla ja anna puhdistusaineen vaikuttaa 2-5 min. Käytä 

yleispuhdistusainetta hieman isommalla annostuksella. Pyyhi latti kudonnan suuntaisesti 

muutamaan kertaan mopilla vaikutusajan jälkeen. Kerää likaliuos pois vedenimurilla. Huuhtele 

pinta kosteapyyhkimällä puhtaalla mopilla. Anna lattian kuivua n. 30 min. 

 

Käytä pintapesua säännöllisesti poistamaan kevyesti kiinnittynyttä likaa. 
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Peruspesu 

Tee peruspesu telaharjaisella yhdistelmäkoneella, esim TASKI swingo 355. Käytä koneessa 

pehmeää pesuharjaa tai mikrokuituharjaa. Puhdistusaineeksi soveltuu Jontec Profi tai Jontec 

Forward free. 

 

 

 

Levitä liuos pienelle alueelle kerrallaan ja anna vaikuttaa 2-5 min. Aja lattia kudonnan suuntaisesti  

yhdistelmäkoneella imusuutin ylhäällä muutaman kerran. Kerää likaliuos pois. Huuhtele lattia 

puhtaalla vedellä ja kuivaa pinta.  

 

Tahranpoisto 

Poista tahrat heti tuoreena. Käytä valmista tahranpoistoainetta tai esim. Jontec Profia. Annostele 

tahranpoistoliuos tahralle ja anna vaikuttaa 3–5 min. Hankaa kevyesti esim. laikan keskiöllä, 

hankauslevyllä, mikrokuitupyyhkeellä tai Pro HD Hankausmopilla niin, että liuos vaahtoaa. Pyyhi 

tahrakohta puhtaaksi, huuhtele puhtaalla vedellä ja kuivaa.  

 

 

Menetelmä Puhdistusaine 
Annostelu / 

 1 l vettä 
TASKI Siivousväline / -kone 

Nihkeäpyyhintä 

Kosteapyyhintä 

Jontec 300 -sarja 2 ml  JM Ultra nihkeämoppi 

Pro Allround moppi 

 Jontec Profi 1 – 2 ml 

 

Imurointi 

 

  
Imuri vento 8 tai 15 

Mattoimuri  jet 38 tai 50 

Pintapesu 

Jontec 300 -sarja 5 - 10 ml 
Pro HD hankausmoppi 

Vedenimuri vacumat 12 tai 22 Jontec Profi 

 
5 ml 

Peruspesu Jontec Profi 10 – 15 ml Yhdistelmäkone swingo 355 
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Jontec Forward free 10 ml 

Tahranpoisto 
Jontec Profi 10 ml / 500 ml vettä Ultra mikrokuitupyyhe / 

Pro HD hankausmoppi Tapi Spotex 1 tai 2 käyttövalmiit 

 

 

 

Lisätietoja: 

 

Diversey Suomi Oy     Resta-Lattiat Oy 

020 7474 200      09 41522 300 

www.diversey.com     www.restalattiat.fi 

http://www.diversey.com/

