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Lasitettujen lattialaattojen puhdistus- ja hoitoohjeet
Keraamiset lattialaatat ovat helppohoitoisia, mutta normaali puhdistus ja kuivaus ovat kuitenkin
tarpeen. Seuraavassa on ehdotuksia miten laatat hoidetaan parhaalla tavalla. Ohjeet
edellyttävät, että laatat on puhdistettu saumaustyön jäljiltä. Perusasia on seinän ja lattian
kuivaaminen lastalla aina suihkun jälkeen.
Lasitettuun pintaan lika ei kiinnity helposti. Viikkosiivous tehdään heikosti emäksisellä
yleispuhdistusaineella ja laatan suoja-aineita ei yleensä käytetä tiiviiseen lasitepintaan. Tahrat
poistetaan emäksisellä tai happamalla puhdistusaineella liasta riippuen mikäli
yleispuhdistusaineen teho ei riitä poistamaan likaa.

Tavallisimpia epäpuhtauksia ja puhdistusaineita.
1.
2.
3.
4.

Öljypohjainen ja pinttynyt lika: vesipohjainen rasvalikaa poistava puhdistusaine
Eläin-ja kasvirasva: vesipohjainen rasvalikaa poistava puhdistusaine
Vesiroiskeet: heikosti emäksinen yleispuhdistusaine
Kalkkisaostumat : Voimakas hapan puhdistusaine

Huomioi, puhdistusaine pitää huuhdella pois huolellisesti. Jos pinta on erittäin likainen voi sen
joutua pesemään ensin happamalla puhdistusaineella ja sen jälkeen emäksisellä
puhdistusaineella, jotta pinnan saa puhtaaksi. Karheita liukastumista estäviä laattoja
suositellaan käytettäväksi vain märissä tiloissa, koska kuivissa tiloissa karheat laatat ovat
arempia likaantumaan.
Tahranpoisto
Tavallisimmin esiintyviä tahroja ja ehdotuksia puhdistusaineeksi
Päivittäinen puhdistus kuiva, märkä
neutraali puhdistusaine
Jodi
Ammoniakki
Jäätelö
Emäksinen puhdistusaine
Kahvi, tee, elintarvikkeet, kosmetiikka, hedelmämehut Tavallinen puhdistusaine ja lämmin vesi
Pukkila OY AB
Postikatu 2, P.O. Box 29, FI-20251 TURKU
Tel. +358 207 219 600, fax. +358 207 219 690
www.pukkila.com

Trade Reg. No. 520.002
VAT Reg. No. FI 0849307–3

Domicile Turku
Member of Ricchetti Group

2/2

Lasitetut lattialaatat
23.02.2019

Kasvi tai eläinrasva
Kalkkitahrat
Kumi
Metallin jälki
Moottoriöljy
Muste
Olut, viini
Ruoste
Sementti, kalkki
Steariini
Terva ja bitumitahrat, hartsi
Maali, tuore

Emäksinen puhdistusaine
Hapan puhdistusaine
Liuotin ( lakkabensiini)
Hapan/Emäksinen
Liuotin ( lakkabensiini)
Emäksinen puhdistusaine
Emäksinen puhdistusaine
Hapan saostumien poistoaine
Hapan saostumien poistoaine
Mekaaninen poisto
Liuotin ( lakkabensiini)
Liuotin ( lakkabensiini)

HUOM! Käytettäessä vahvasti happamia puhdistusaineita tulee saumat aina kyllästää vedellä.
Ole varovainen käyttäessäsi vahvoja ja tulenarkoja puhdistusaineita. Kaikkien käsittelyjen
jälkeen keraamiset pinnat huuhdellaan runsaalla lämpimällä vedellä.
Noudata ehdottomasti puhdistusaineen käyttö- ja turvallisuusohjeita!
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