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Pyyhi lattiat märällä vain tarvit-
taessa 
Luuttua lattiat vain tarvittaessa, kun 
niissä on tahroja tai ne ovat likaisia. 
Käytä vain mietoja puhdistusaineita, 
suosittelemme Bonan tuotteita. 
Kultaisena sääntönä on käyttää 
mahdollisimman vähän vettä. Liian 
suuri määrä nestettä voi vahingoit-
taa lattiaasi. Klassinen lankamoppi 
jättää lattialle liian paljon vettä ja 
aiheuttaa lautoihin mustat reunat. 

Käytä sen sijaan suihkutusmoppia, 
sillä nämä mopit jakavat lattialle hy-
vin pienen määrän puhdistusainetta, 
joka haihtuu nopeasti. Toinen vaih-
toehto on käyttää hyvin nihkeäksi 
kostutettua mikrokuitumoppia. 
Refresher  
Pitkäaikaisen käytön jälkeen 
Maxwear-lattiaa voidaan huol-
taa vinyylipinnoille suunnitellulla 

refresher-tuotteella. Suosittelemme 
Bonan tuotteita. 
 tahranpoistoavain

Yleiset ohjeet
Maxwear-lattian asianmukaisella hoidolla varmistetaan, että se pysyy hienona ja on 
pitkäikäinen. Hoitamisen taajuus määräytyy sen mukaan, kuinka suuri kulutus lattialla 
on, kuinka paljon likaa tulee sisään ja minkä värinen ja mallinen lattia on. 

Maxwear-lattioissa on PU-lakka kestävän vinyylikulutuskerroksen päällä. Se suojaa lialta 
ja tekee lattiasta helppohoitoisen. Se tarkoittaa myös sitä, että uudelle lattialle ei saa 
tehdä kiillotuskäsittelyä. 

Pehmeät kumi- ja muoviesineet, kuten kumipyörät ja muoviset huonekalujen tassut, 
voivat aiheuttaa pysyviä tahroja. Muovipussien väriaineet, eläinten ulosteet ja muut 
vahvat väriaineet voivat myös jättää jälkiä, joita ei pysty poistamaan. Käytävämattoja, 
joissa on kumi- tai lateksipohja, on vältettävä, koska ne voivat aiheuttaa värimuutoksia 
lattiaan.

Vahvat kemikaalit, kuten asetoni, bentseeni, kloori, tolueeni, ohennusaineet jne., voivat 
vahingoittaa lattiaa, kuten myös hiekkapaperi tai pesuaineet, joissa on hioma-aineita.

Huonekalujen painaumat ja paikallisen kuormituksen aiheuttamat jäljet jne. voidaan 
poistaa lämmittämällä pintaa varovasti hiustenkuivaajalla tai silitysraudalla - alimmalla 
lämpötilalla, ohut pyyhe lattiaa vasten. On tärkeää, että lattiapinta ei lämpene yli noin 
65 oC:n eikä sitä kuormiteta uudelleen ennen sen jäähtymistä.

Käytä kestäviä ovimattoja Lika johtaa lattioiden kulumiseen. Laittamalla kuramaton 
sisäänkäynnin ulkopuolelle ja ovimaton sen sisäpuolelle vältyt tuomasta sisälle likaa ja 
soraa, joka kuluttavat kovasti lattiaa. 

Asenna kaikkiin huonekaluihin huopatassut välttyäksesi turhilta naarmuilta lattiassa. 
Kun siirrät raskaita huonekaluja – nosta, älä raahaa huonekaluja. 

Huomioi, että kotieläimet, kuten koirat, voivat aiheuttaa naarmuja pinnalle kynsillään. 
Sitä voivat naarmuttaa myös terävät esineet. Vältä teipin käyttöä lattiassa. 

Päivittäinen hoito
Käytä kuivia menetelmiä lattian 
päivittäiseen puhdistukseen. Imuroi 
harjasuulakkeella, lakaise tai moppaa 
lattia kuivana poistaen hiekka, pöly 
tai muu lika. 

Kuivaa vesi tai muut nesteet välit-
tömästi. Ole erityisen varovainen 
kuivatessasi esimerkiksi kahvia, pu-
naviiniä ja ketsuppia tai purukumia, 
koska ne tahraavat helposti. Tahrat 
poistetaan tahranpoistoavaimen 
mukaan. 

Vihersaippua tai muut pesuaineet,  
joissa on korkea saippuapitoisuus tai 
liian korkea pesuveden pesuainepi-
toisuus, voivat jättää lattialle kalvon, 
ja siksi niitä on vältettävä.

Tahran tyyppi Poistotapa

Hedelmät, mehu, 
maito, kerma, 
limonadi, olut, 
viini, kahvi, tee, 
virtsa

Mieto  
pesuaine 
esim. astianpe-
suaine

Suklaa, rasva 
kenkävoide, terva 
kumijäljet, asfaltti

Liuotinbensiini  
(pyyhi jälkeen-
päin kostealla 
liinalla)

Mustenauhat, 
korjausnesteet, 
muste, huulipuna

Denaturoitu sprii 
(pyyhi jälkeen-
päin kostealla 
liinalla)

Veri Kylmä vesi

Steariini, purukumi Kylmäsuihke / 
jääpalat muovi-
pussissa.

Hoito-ohjeet maxwear-lattialle


