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Kun kohteeseen on asennettu uusi nora® -kumilattia, on sille tehtävä huolellinen 
käyttöönottosiivous. Lattiaa ei saa pestä ennen kuin lattian liimauksessa käytetty 
liima on täysin kuivunut. Puhdistuksen voi tehdä aikaisintaan kahden vuorokauden 
kuluttua asennuksesta. Jos kyseessä integroidulla tarrapohjalla varustettu NTX-
tuote, käyttöönottopesun voi suorittaa heti asennuksen päätyttyä.

Ennen käyttöönottosiivousta rakennusloppusiivous pitää olla tehtynä. 
Rakennusloppusiivouksessa poistetaan rakennuspöly ja muu rakentamisen aikana 
tullut lika.
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PUHDISTUSAINE ANNOSTUS

Rakennuspölyn poisto Kiilto Rosita 5 ml / 1 l vettä

Käyttöönottosiivous Kiilto Sartek 2 150 ml / 1 l  kuumaa vettä

Ylläpitosiivous Kiilto Teho A 100 2-4 ml / 1 l vettä

Perussiivous Kiilto Teho A 100 100 ml / 1 l kuumaa vettä

KÄYTTÖÖNOTTOSIIVOUS
1 Imuroi tai pyyhi irtolika huolellisesti pois pinnoilta.
2 Aja lattia yhdistelmäkoneella puhdistusaineena Kiilto Rosita, 

annostus 5 ml / 1 l vettä.
3 Valmista Kiilto Sartek 2 -käyttöliuos kuumaan veteen ja 

levitä lattialle. Anna vaikuttaa 5-10 min.
4 Aja lattiat lattianhoitokoneella ja punaisella laikalla.
5 Poista puhdistusaineliuos yhdistelmäkoneella tai vesi-

imurilla. Huuhtele lattia huolellisesti. Aja yhdistelmäkoneella 
puhtaalla vedellä lattia kunnes se on puhdas. 
Käsimenetelmissä märkäpyyhi /moppaa lattia huolellisesti. 
Imuroi liuos pois vesi-imurilla. Tarvittaessa toista käsittely.

Lattiaa ei vahata.

YLLÄPITOSIIVOUS
Kiilto Teho A 100 annostuksella 2 - 4 ml / 1 l vettä. 
Käsimenetelmänä voit käyttää lattian likaisuuden mukaan 
nihkeä- tai kosteapyyhintää. Yhdistelmäkonetta kannattaa 
käyttää puhdistukseen aina kun mahdollista.

PERUSSIIVOUS 
Perussiivous suoritetaan, kun pinnassa on pinttynyttä likaa, 
joka ei lähde ylläpitosiivousmenetelmillä pois. Perussiivous 
suoritetaan Kiilto Teho A 100 -puhdistusaineella 
annostuksella 100 ml / 1 l kuumaa vettä. Työmenetelmä on 
sama kuin käyttöönottosiivouksessa. Anna käyttöliuoksen 
vaikuttaa 5-10 min likaisuudesta riippuen. 

TAHRANPOISTO
Mikäli lattiassa on vaikeasti poistettavia tahroja, ota yhteys 
Kiillon asiantuntijaan.
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KIILTO TEHO A 100
Yleispuhdistusaine

Kumilattioiden käyttöönotto-, ylläpito- ja 
perussiivoukseen. Käyttöliuoksen pH n. 9,5.

KIILTO SARTEK 2
Rasva- ja öljylian poistoaine

Kumilattioiden käyttöönotto- ja 
perussiivoukseen. Käyttöliuoksen pH n. 12.

KIILTO ROSITA
Yleispuhdistusaine

Rakennuspölyn poistamiseen. 
Käyttöliuoksen pH n. 5,5.


