HOITO-OHJEITA
ÖLJYVAHATUILLE LATTIOILLE

MUISTA SEURAAVAT PERIAATTEET:
Puulattioita puhdistetaan ja hoidetaan parhaiten kuivilla ja nihkeillä menetelmillä. Suoranaista vesipesua tulee välttää, jottei
vesi pääse puu- tai parkettilattian reunalta tai lautojen välistä
imeytymään lattian alusrakenteisiin. Öljyvahapinta itsessään
kestää hyvin vettä.
Öljyvahatulle puulattialle vahingollisinta ovat hiekka, kivet
ja kiviperäinen pöly. Hiekan kulkeutumista sisätiloihin voidaan
vähentää käyttämällä eteisissä ja sisääntuloauloissa kynnysmattoja.
Kovan kulutuksen lattiat, esim. julkiset tilat, vaativat enemmän hoitoa kuin kotitalouksien lattiat. Lattioiden hoitotarpeeseen vaikuttavat myös lattian puulaji sekä alkuperäisen käsittelyn laatu.

SÄÄNNÖLLINEN SIIVOUS
Normaaliin viikkosiivoukseen ja irtopölyn poistoon riittää pölynimuri tai pölymoppi. Pyyhi lattia tarpeen vaatiessa kostealla, pesuaineliuoksessa kostutetulla pyyhkeellä tai mikrokuitumopilla.
Käytä puhdistukseen neutraaleja, kalvoa muodostamattomia
pesuaineita, kuten hoitavaa Osmo Color Öljysaippuaa.
TAHROJEN POISTO
Lian ja tahrat poistat helposti nihkeällä Öljysaippuaan kostutetulla liinalla. Pinttyneiden tahrojen irrottamiseen voit käyttää apuna
valkoista tai punaista hankauslevyä. Kostuta hankauslevy tilkalla
normaalia vahvempaa pesuaineliuosta tai suihkauta pesuainetta suoraan likaantuneeseen kohtaan. Hankaa puhdistettavaa
kohtaa kevyesti kunnes lika irtoaa. Pyyhi irronnut lika pinnalta
puhtaaseen veteen kostutetulla liinalla tai pyyhkeellä. Tarvittaessa voit hoitovahata tai öljyvahata puhtaan ja kuivuneen pinnan
uudelleen – myös paikallisesti.
LATTIAN PESU LATTIANHOITOKONEELLA
Kaada tilkka Öljysaippuaa tai Osmo Color Hoitovahaa puhdistettavalle alueelle. Levitä puhdistusaine lattianhoitokoneella pintaan
tasaisesti, jotta lika irtoaa kaikkialta käsiteltävältä pinnalta. Lattia
suositellaan käsittelemään osissa (n. 10–15 m2 kerrallaan), jotta
pinta ei ehdi kuivua. Käytä puhdistukseen tarkoitukseen sopivaa
lattianhoitokonetta, johon voidaan kiinnittää puhdistus- ja kiillotuslaikat. Valitse käytettävät laikat sen mukaan, kuinka vaikeasti
likaantunut lattia on:
> valkoinen: kevyeen puhdistukseen ja kiillotukseen
> punainen: puhdistukseen
> vihreä: erittäin likaisten lattioiden puhdistukseen, vahan
poistoon. Käytön jälkeen lattiaan on lisättävä Öljyvahaa.
Poista irronnut lika pinnalta laikan alle asetetun lattiapyyhkeen
tai muun pehmeän ja imukykyisen pyyhkeen avulla.
Huom. Hoitovahaan tahraantuneet pyyhkeet on kuivuttuaan
heitettävä pois tai pestävä liuotinpesussa.

HOITOVAHAUS
Öljyvahatut lattiat hoitovahataan ajoittain tarpeen mukaan. Hoitovahaus kirkastaa lattiaa ja palauttaa muuten hyväkuntoisen
lattian kiillon. Ennen hoitovahausta imuroi ja/tai moppaa lattia
nihkeällä mikrokuitumopilla. Levitä Hoitovaha lattianhoitokoneella ja valkoisella laikalla. Vaihda laikka tarpeen mukaan uuteen.
Hoitovahan kulutus on n. 1 litra / 100 m2. Anna lattian kuivua
hoitovahauksen jälkeen muutaman tunnin ajan. Tämän jälkeen
voit halutessasi vielä kiillottaa lattian valkoisella laikalla.
UUDELLEEN ÖLJYÄMINEN
Kun öljyvahapinta alkaa kulua, on uusintakäsittelyn aika. Uusintakäsittelyn tarve riippuu lattian käytöstä ja olosuhteista. Pese lattia
huolellisesti puhtaaksi ennen öljyvahausta Osmo Color Öljysaippualla ja anna pinnan kuivua. Mikäli lattia on muuten hyvässä
kunnossa, ei hiontaa yleensä tarvita. Öljyvahaa puhdistettu pinta
värittömällä Osmo Color Öljyvahalla, käytä valkoisten lattioiden
öljyvahaukseen valkoista Värillistä Öljyvahaa.
Värin korjaus: Korjaa kulunut väripinta tarpeen vaatiessa ennen
pinnan öljyvahausta. Läpikuultavien värillisten lattioiden osittainen korjaaminen vaatii erityistä taitoa. Tee siksi aina koepala varmistuaksesi työmenetelmästä ja värisävystä. Jos lattia on pahasti
kulunut, suosittelemme mieluummin koko lattian hiomista ja uudelleenkäsittelyä. Tutustu erillisiin korjausohjeisiin ennen työhön
ryhtymistä.

OSMO-SIIVOUSVÄLINESARJA
> Moppisetti lattioiden siivoukseen ja
ylläpitoon
> Sisältää: kiinnityslevyn, moppipään,
pöly-, mikrokuitu- ja vahamopin
ÖLJYSAIPPUA
> Tehokas kasvisaippuatiiviste
säännölliseen siivoukseen
> Puhdistaa ja hoitaa samanaikaisesti
> Ei sisällä väriaineita eikä hajusteita
HOITOVAHA
> Erittäin likaisten lattioiden
puhdistukseen
> Öljyttyjen lattioiden koneelliseen
hoitovahaukseen
> Sisältää alifaattista liuotinbensiiniä
> Väritön ja valkoinen
HOITO- JA PUHDISTUSVAHASPRAY
> Tahrojen poistoon
> Pienten pintojen hoitoon
> Sisältää alifaattista liuotinbensiiniä
> Väritön
ÖLJYVAHA JA VÄRILLINEN
ÖLJYVAHA
> Puu- ja parkettilattioiden öljyämiseen
ja uudistamiseen
> Hyvin hankausta ja kulutusta
kestävää, vettähylkivä
> Helppohoitoinen
FLOORXCENTER
> Kevyt ja helppokäyttöinen
lattianhoitokone
> Puhdistukseen, huoltoon ja lattioiden
uudelleen öljyämiseen
> Erityisesti kotikäyttöön
HANKAUSLEVYT JA PITIMET
> Siivouksen apuna
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