
 

 

WICANDERS-LATTIOIDEN HOITO-OHJEET 

 CorkComfort HPS   

 WoodComfort HPS  

 VinylComfort 

… ovat korkkiperustaisia, vinyylipintaisia lattianpäällysteitä julkiseen käyttöön. 

Jotta lattioiden ominaisuudet tulisivat kokonaisuudessaan hyödynnetyiksi, on märkien siivousmenetelmien 

käyttö minimoitava ja korvattava kuivilla tai nihkeillä menetelmillä. Tämä antaa paremman siivouslaadun ja 

säästää huoltohenkilökuntaa, vettä, energiaa, siivousaineita, ympäristöä sekä lattiamateriaalia. 

KÄYTTÖÖNOTTOSIIVOUS 

Poista lika imuroimalla. Rakennuspölyn sekä pinttyneen lian poistamiseksi lattiat voidaan puhdistaa myös 

yhdistelmäkoneella vähäisimmällä vesimäärällä. Käytä puhdistukseen Wicanders Power Strip 

tehopuhdistusainetta poistaaksesi betonipölyn ja vaikean lian. Mikäli lattiassa ei ole nk. vaikeaa likaa 

voidaan käyttää Wicanders Soft Cleaner mietoa puhdistusainetta. 

Suojaa 

Liasta 80 % tulee ulkoa. Pysäytä lika jo ovelle tehokkailla kuramatoilla. 

Ylläpito 

Käsimenetelmät: Kuiva- ja nihkeäpyyhintä mikrokuituliinoilla. 

Puhdistusaineet: Valitse puhdistusaineet lian mukaan. Normaalisiivouksessa käytä Wicanders Soft Cleaner 

puhdistusainetta ja vaikealle lialle Wicanders Power Strip puhdistusainetta. Tärkeää! Seuraa 

puhdistusainevalmistajan käyttöohjeita.  

Hoitoaine 

Kovan kulutuksen lattioille suositellaan käytettäväksi  tarpeen mukaan Wicanders Power Polish 

hoitoainetta, joka eheyttää pintaa ja lisää sen kulutuskestävyyttä. Aine levitetään puhtaalle, kuivalle 

lattialle puhtaalla mikrokuituliinalla esimerkiksi kausisiivouksen yhteydessä. 

Tahranpoisto 

Poista tahrat tuoreeltaan. Käytä neutraalia tai heikosti emäksistä puhdistusainetta tai Power Stripiä.  

Väriaineet, öljy: spriitä tai mineraalitärpättiä. 



Liima: Ksyleeniä.  

Neutraloi tahranpoisto aina puhtaalla vedellä! 

Yleisohjeita 

 liuottimet saattavat vahingoittaa lattianpintaa 

 poista öljy, tussi yms. välittömästi, sillä pinta saattaa värjääntyä 

 kumi voi värjätä 

 Suojaa huonekalujen jalat huopanapeilla 

Tuotekuvaukset suositelluista aineista 

Wicanders Soft Cleaner 

 tuotekuvaus: mieto puhdistusainetiiviste, joka on kehitetty usein toistuvaan puhdistukseen 

 edut:   neutraali pH, tiiviste, erittäin hyvä puhdistustulos 

 annostus:  50-100 ml Soft Cleaner puhdistusainetta 10:een litraan vettä. Pese lattiapinta       

tai käytä seosta suihkupuhdistukseen. Käytä pyyhkimiseen mikrokuituliinaa.  

Wicanders Power Polish 

 tuotekuvaus: hoitoaine kaikille Wicanders lattioille 

 edut:  suojaa pintaa ja on helppokäyttöinen;  kiinnittyy hyvin lattiapintaan ja kuivuu    

nopeasti (10-15 min). 

 annostus:  1 l riittää n.70 neliömetriin , levitys puhtaalla mikrokuituliinalla, nostaa   

Wicanders lattioiden kiiltoastetta n. 20:een. 

  

Wicanders Power Strip 

 tuotekuvaus: Tehopuhdistusaine vaikealle lialle, pH neutraali 

 käyttötarkoitus: pinttyneen ja vaikean lian, esim. betonipölyn poistamiseen kaikilla Wicanders        

lattioilla 

 edut:  pH neutraali 
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