
Resta-Lattiat Oy
EXPONA pu-pintakäsiteltyjen pvc-lattiatpäällysteiden hoito-ohjeet

EXPONA pu – pintakäsiteltyjen pvc – lattiapäällysteiden puhdistus- ja hoito – ohjeet

YLEISTÄ

Expona on ympäristöystävällinen lattiamateriaali sekä materiaalin pienen 
ympäristökuormituksen että helpon siivottavuuden vuoksi. Hyvin suunniteltu ja 
säännöllinen puhdistus ja hoito, jossa ilmastolliset olosuhteet (vesi, loska, hiekka) 
sekä kulutus on otettu huomioon, takaavat lattiapäällysteelle hyvän kestävyyden. 
Hiekan yms. roskien sisäänkulkeutumisen ennaltaehkäisy edesauttaa 
lattiapäällysteen kestävyyttä. 

KÄYTTÖÖNOTTOPUHDISTUS

Poista irtolika lattiasta kuiva- tai nihkeämenetelmällä.  Pese lattia käyttäen heikosti 
emäksistä puhdistusainetta esim. Jontec Profia tai Jontec Forward freetä tai tarvittaessa 
Jontec Linosafe vahanpoistoainetta.   Puhdista lattia koneellisesti käyttäen joko 
lattianhoitokonetta ja vedenimuria tai yhdistelmäkonetta.  Laikaksi suosittelemme punaista 
pesulaikkaa.  Koneellinen puhdistus poistaa myös asentamisesta syntyneet liimatahrat.
Huuhtele pinta käyttäessäsi vahanpoistoainetta.

SUOJAUS

Suosittelemme PU-viimeisteltyjen lattiapintojen peruskäsittelyyn ja jaksottaiseen hoitoon 
Jontec Tensol tai Jontec Extra -hoitoainetta. Kovaan kulutukseen joutuvissa tiloissa 
vahakerros yhdessä säännöllisesti tapahtuvan jaksottaisen hoidon kanssa suojaa pintaa 
naarmuuntumiselta. Valitse käyttämäsi vaha Jontec-vahasarjasta haluamasi kiiltoasteen 
mukaan.

YLLÄPITOSIIVOUS

Lika ohjaa menetelmävalintoja. Puhdistus voidaan tehdä joko käsi- tai konemenetelmin.
Käytä ylläpitosiivoukseen, jos mahdollista, kuivia ja/tai nihkeitä menetelmiä.
Pinttymien estämiseksi kosteita menetelmiä on hyvä vuorotella kuivien menetelmien 
kanssa. Käytä nihkeisiin ja kosteisiin menetelmiin lattiapintoja puhdistavaa sekä hoitavaa 
Jontec Tensolia (neutraali). Säännöllisesti käytettynä Jontec Tensol ehkäisee myös lattian 
sähköistymistä. Käytä voimakkaammin likaantuvissa kohteissa sekä perusteellisemmassa 
puhdistuksessa Jontec 300 – sarjan (neutraali) tai Jontec Profi (heikosti emäksinen) 
puhdistusainetta.  Isojen alueiden puhdistuksessa suosittelemme käytettäväksi 
yhdistelemäkonetta ja punaista laikkaa.
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JAKSOTTAINEN PUHDITUS JA HOITO:

Käsittele elvytettävä pinta Jontec hoitoaineilla ja TASKI lattianhoitokoneella käyttäen 
hoitolaikkaa. 

Valitse hoitoaine käyttämäsi hoitomenetelmän ja hoitotarpeen mukaan.

Puhdistaa ja elvyttää Elvyttää ja suojaa Elvyttää ja suojaa
Jontec Tensol

• kosteapyyhintä 
ja kiillotus

• sumupuhdistus

Jontec Extra
•     kosteapyyhintä ja

    pinnan kuivumisen
    jälkeen kiillotus

Jontec Omnispray
• sumupuhdistus

Vahatuilla pinnoilla huomioi käytetyn vahan asettamat vaatimukset lattianhoitokoneen 
kierrosnopeutta valittaessa.

Jontec Matt free 150-300 kier.
Jontec Luna free 300-900 kier.
Jontec Eternum free, Jontec Resitol free,
Jontec Siqnature ≥ 900 kier.

PERUSPUHDISTUS:

Poista suoja- ja/tai hoitoainejäämät sekä pinttynyt lika käyttäen Jontec No1, Jontec 
ProStrip taiJontec Futur vahanpoistoainetta. Huuhtelun suhteen noudata käyttämäsi 
vahanpoistoaineen käyttöohjetta. Vahaamattomien hoitoaineilla hoidettujen 
pintojen/lattioiden peruspuhdistukseen soveltuu Jontec Forward free -tehopuhdistusaine
Käytä TASKI lattianhoitokonetta ja TASKI vedenimuria tai laajoilla alueilla TASKI 
yhdistelmäkonetta.

Huom! Tämä on suositus.
Voit käyttää myös muiden valmistajien vastaavin ominaisuuksin olevia tuotteita.
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