
Kokolattiamattojen puhdistusohje

Augusta villamatto
Cambridege Villamatto
Anker tekstiilimatto

Säännöllinen ja huolellinen imurointi pitää tekstiililattian 
toimivana ja hyvän näköisenä. 

YLLÄPITOPSIIVOUS

Säännöllisesti tapahtuvalla imuroinnilla ja tahrojen poistolla
varmistamme tekstiililattian hygieenisyyden ja vähennämme 
peruspuhdistuksen tarvetta sekä pidennämme tekstiililattian käyttöikää. 
Pölynimuri poistaa tehokkaasti roskat, hiekan ja pölyn matonpinnasta. 
Harjaava mattoimuri poistaa tehokkaasti pölyn ja roskat maton nukasta sekä 
syvältä nukan juuresta. Harjaava mattoimuri nostaa myös painuneen nukan 
pystyy ja varmistaa näin maton tasaisen ulkonäön.

TAHROJEN POISTO 

Tahra lähtee aina helpoimmin tuoreena. 

Tunnista tahra:
 marja-, hedelmä-, ruoho-, ruoste-, veritahrat tunnistat niiden värin 

perusteella
 rasvatahra on kuultava ja pehmeä
 valkuaisaine ja sokeri kovettavat tahran, joka muuttuu hangatessa 

valkeaksi
 konerasvan, pihka, pien tunnistat hajusta

Käsittele vain itse tahra-alue ja varo liikaa hankaamista. Työskentele tahran 
reunoilta tahran keskustaa kohden - näin vältät tahran leviämisen. 

Kun ryhdyt poistamaan tahraa:

Varmista, että käyttämäsi tahranpoistoaine soveltuu puhdistettavalle pinnalle, 
ellet ole varma kokeile tahranpoistoainetta    
johonkin pinnan näkymättömään kohtaan. Suosittelemme käytettäväksi 
JohnsonDiverseyn Tapi Spotex 1 ja Tapi Extract (pitoisuus 5 %) 
tahranpoistoaineita sekä Tapi Gum purukuminpoistoainetta, joilla on WoolSafe 
approved sertifikaatti.

Tahranpoisto tekstiilipinnalta: 

1. Kaavi tarvittaessa kiinteä lika pois



2. Kostuta tahra tahranpoistoaineella, anna vaikuttaa
3. Työskentele tahran reunoilta tahran keskustaa kohden - näin vältät 

tahran leviämisen
4. Imeytä liuennut tahra siivouspyyhkeeseen tai paperiin
5. Huuhtele puhtaassa vedessä kostutetulla siivouspyyhkeellä tai 

painehuuhtelulaitteella.
6. Kuivaa huolellisesti imeyttämällä kosteus puhtaaseen 

siivouspyyhkeeseen tai paperiin tai imuroi painehuuhtelulaitteella tai 
vedenimurilla

 Tunnistamattoman tahran poistossa käytä ensin 
    Tapi Spotex 1:stä. 

Purukumin poisto:

1. Sumuta Tapi Gumia purukuminpoistoainetta suoraan poistettavaan 
purukumiin.

2. Irrota jäätynyt purukumi välittömästi raaputtamalla.
3. Poista muruset esim. imuroimalla.
4. Toista käsittely tarvittaessa.

Huom! Tarkista pinnan värinkestävyys

PERUSPUHDISTUS

Puhdistusaine: Tapi Extract (heikosti emäksinen)  
    tai Jontec Profi (heikosti emäksinen)

Koneet: Pölynimuri
Painehuuhtelulaite

1. Imuroi tekstiilipinta huolellisesti pölynimurilla.
2. Poista tahrat tai esikostuta tahrat Tapi Extract/Jontec Profi -liuoksella.
3. Sumuta puhdistusaineliuos tekstiilipinnalle tasaisesti 

painesumutinkannulla ja anna vaikuttaa n. 10 min. Älä anna 
puhdistusaineliuoksen kuivua pinnalle. 

4. Voimakkaasti likaantunutta pintaa voi tarvittaessa hangata pehmeällä 
pesuharjalla tai puhdistussienellä.

5. (Imuroi likavesi pois tekstiilipinnalta painehuuhtelulaitteella)
6. Huuhtele ja samanaikaisesti kuivaa pinta painehuuhtelulaitteella. 
7. Lopuksi imuroi huuhdeltu pinta mahdollisimman kuivaksi 

painehuuhtelulaiteella.

Huom! Varmista, että pinta on kuiva ennen käyttöönottoa.
.
Voit käyttää myös muiden valmistajien vastaavin ominaisuuksin olevia 
tuotteita.


