PALLMANN SPORT SYSTEM
LAKATUN LATTIAN HOITO-OHJE LIIKUNTASALEIHIN
YLEISET OHJEET:
Suosittelemme käyttämään eteistiloissa lianpysäyttäviä
eteismattoja. Kalusteet aiheuttavat helposti naarmuja, siksi
tuolien ja pöytien jaloissa tulee käyttää suojatyynyjä (uusittava
aika ajoin). Metalliset ja muoviset tuolinjalat vahingoittavat
helposti lattian lakkapintaa.
OIKEA LÄMPÖTILA JA RIITTÄVÄ ILMANKOSTEUS
Puu on luonnonmateriaali, joten olosuhteet ja ilmankosteus
vaikuttavat siihen. Kesällä puu laajenee ja talvella kutistuu.
Esim. lattialaudat voivat kupertua tai rakoilla. Näihin
muutoksiin voi vaikuttaa pitämällä sisälämpötila ohjeen
mukaisesti + 18...24 °C sekä ilman suhteellinen kosteus
35...60 %. Tietyt puulajit, kuten esimerkiksi pyökki, voivat
olla herkempiä reagoimaan ilmankosteuden muutoksiin kuin
muut puulajit.
SIIVOUS
Tee päivittäinen siivous imuroimalla tai kuivamoppaamalla. Tee
tarvittaessa nihkeäpyyhintä kuivaksi puristetulla
mikroliinamopilla. Lisää pesuveteen ohjeen mukainen määrä 1020 ml / litra neutraalia pesunestettä PALLMANN CLEAN. Käytä
vain kuivamoppausta tai nihkeäpyyhintää, älä koskaan pese
parketti- tai puulattiaa vedellä.

YLLÄPITÄVÄ HOITO
Lakattujen urheilusalilattioiden elinkaaren pidentämiseksi
suosittelemme tehtäväksi säännöllistä ylläpitävää hoitokäsittelyä
PALLMANN FINISH CARE STOP
hoitoaineella, urheilusaleissa ja julkisissa tiloissa
1-3 kertaa vuodessa. Noudata tuotteen tuotekortin ohjeita.
FINISH CARE STOP lisää ja palauttaa lattian kitkaominaisuuksia.
LISÄLAKKAUS
Lisälakkaus vanhan lakan päälle, ilman puhtaalle puulle hiontaa,
on aina jossain määrin riskialtista. Näissä tapauksissa
suosittelemme ottamaan yhteyttä tekniseen tukeen. Jos lattiaa
on hoidettu esim. vahaa tai vastaavia aineosia sisältävillä
hoitoaineilla, täytyy puulattia aina hioa puhtaalle puulle.
LAKKAUKSEN JÄLKEEN
Yleisesti lakattua lattiaa saa käyttää kevyesti kun lakka on
kuivunut yön yli. Parkettilakan lopullinen kovuus saavutetaan
noin viikon kuluttua. Ensimmäisen viikon aikana lakkauksen
jälkeen lattiaa ei saa peittää matoilla ja lakkapintaa ei saa
rasittaa raskailla kalusteilla. Lattian suojamateriaalia ei saa
teipata lattiaan.
TAHROJEN PUHDISTUS
Poista tahrat välittömästi ennen kuin ne ovat kuivuneet lakkaan
kiinni, käytä tarvittaessa puhdasta vettä. Liiallinen vesimäärä tai
kuuma vesi voivat vahingoittaa lattiaa, samoin vahvat
pesuaineet ja erilaiset liuottimet kuten asetoni ja tärpätti.
Tärkeää huomata:
Työkohteen olosuhteiden tulee olla sekä työn aikana että
luovutuksen jälkeen käytettyjen tuotteiden tuotekorteissa
kuvattujen vaatimusten mukaiset. Näillä olosuhteilla
tarkoitetaan erityisesti SisäRYL 2013 / 254 Parkettityö -luvun
ohjeistusta koskien ilmankosteutta ja lämpötilaa.
Pyydämme tarkistamaan ajantasaiset käytettävien tuotteiden
tuotekortit verkkosivuiltamme www.pallmann.fi
Teknisissä kysymyksissä pyydämme ottamaan yhteyttä
tekniseen tukeemme. Yhteystiedot löytyvät
www.pallmann.fi internet-sivuston ASIAKASPALVELU sivulta.

