LAKATUN PUULATTIAN HOITO-OHJE
Kiinteistön parkettilattiat on pinnoitettu korkealuokkaisella, vesipohjaisella BonaKemi Ab:n polyuretaanilakalla. Lakkapinnan
ikää ja kauniina säilymistä voidaan pidentää huomattavasti noudattamalla seuraavia hoito-ohjeita:
Ennakointi:
o Sisäänkäynnit tulisi varustaa riittävillä eteismatoilla. Kengissä kulkeutuva hiekka ja kura naarmuttaa lakkapinnan
nopeasti. Eteismaton tulisi kattaa vähintään kolme askelta. Raskaimmin liikennöityihin paikkoihin tulisi asentaa
käytävämatot. Mattojen puhdistuksesta tulee huolehtia säännöllisesti.
o Pyörällisten konttorituolien alle tulisi hankkia kovat muovimatot. Konttorituolien pyörät kuluttavat lakka- ja puupintaa
erittäin tehokkaasti.
o Kalusteiden jalat tulisi varustaa huopatassuilla.
o Tarkkaile huoneilman suhteellista kosteutta. Suuret kosteusvaihtelut saattavat aiheuttaa rakoilua ja muita
muodonmuutoksia puupinnoilla.
o Tarkkaile lakan kulumista ja muuta hoito-ohjelmaa ja mattojen käyttöä tarvittaessa.
Puhdistus:
o Poista pöly ja naarmuttava lika päivittäin pölynimurilla, mikrokuitumopilla tai vastaavalla.
o Puhdista lattia nihkeällä mopilla. Puulattia ei kestä vettä.
o Käytä lievästi emäksistä puhdistusainetta. Saippuaa tai vahoja sisältävät pesuaineet saattavat himmentää lakan kiiltoa
tai vaikeuttaa lattian huoltolakkausta tulevaisuudessa. Suosituksemme: Bona Parkett Cleaner
o Poista lattialle kaatunut neste välittömästi.
o Käsittele lattia tarvittaessa Bona Freshen Up -kiillokkeella. Freshen Up on heti käyttövalmis vesipohjainen hoitotuote
lakattujen puu- ja korkkilattioiden pinnan uudistamiseen. Tuote palauttaa naarmuttuneen ja himmentyneen pinnan
alkuperäisen kiillon, täyttää naarmuja ja antaa lisäsuojaa kulutusta vastaan.
o Älä käytä perinteisiä vahoja. Vahan käyttö estää lattian huoltolakkauksen.
Huoltolakkaus:
o Lattia voidaan huoltolakata BonaKemi Ab:n pintalakoilla, mikäli vahoja, öljyjä tai muuta tartuntaa haittaavaa ainetta ei
ole käytetty. Suosittelemme raskaan kulutuksen kohteisiin Mega- tai Traffic -lakkaa.
o Tarkkaile lakan kulumista - lattia kannattaa huoltolakata ennen sen puhkikulumista.
o Huoltolakkausväli riippuu täysin lattian kulutuksesta, hoidosta ja asiakkaan ulkonäkövaatimuksista.
o Yksityiskohtaiset huoltolakkausohjeet tuotepakkausten mukana tai maahantuojan kotisivuilla: www.pakcem.com
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