Parketin hoitoaine

FINISH CARE matta
Kalvonmuodostava hoitoaine parketti- ja puulattioille
Käyttöalueet:
Vesipohjainen emulsio lattioiden hoitokäsittelyyn.
Soveltuu mm. käytettäväksi:







lakatut parketti- ja puulattiat
lakatut korkkilattiat
valmisparketit
linoleum-lattiat
PVC
Luonnon- ja keinokivilattiat

Huomaa:
Tärkeä huomioida tehdasvalmisteisten lautaparkettien kohdalla:
Ennen käyttöä on tehtävä syväpuhdistus PALLMANN CLEAN
STRONG (vedellä laimennettuna sekoitussuhde 1:10)
pesunesteellä. Koska tehdasparkettien lakan ominaisuudet
eivät ole tiedossa, on aina tehtävä pieni testialue ja
varmistettava tarttuvuus ja soveltuvuus (sekä mahdollinen
vetojäljen raidallisuus).

Ominaisuudet / edut:
Vesipohjainen hoitoemulsio, joka muodostaa ohuen suojaavan
kalvon lakan päälle. Pidentää lattian käyttöikää ja parantaa
ulkonäköä.






käyttövalmis
helppokäyttöinen
kulutuksenkestävä
kuivuu nopeasti
ei tarvitse kiillottaa

Tekniset tiedot:
Pakkaus:
Pakkauskoko:
Kiiltoaste:
Varastointiaika:
Menekki laimentamattomana:
Menekki hoitokäsittely:

muovipullo ja kanisteri
0,75 ja 5 litraa
matta
vähintään 24 kuukautta,
suojattava jäätymiseltä
noin 20 ml/m²
noin 50 – 150 ml / litraan
vettä

Valmistelevat työt:
Puhdista lattia pölystä ja liasta mopilla, harjalla tai imurilla. Jos
lattialla on öljyä, rasvaa tai vahaa on tehtävä syväpuhdistus
PALLMANN CLEAN STRONG pesunesteellä.

FINISH CARE matta
Työohje:
1. Sekoita purkki hyvin.
2. Käsittely laimentamattomana: levitä noin tasainen ohut
20 ml/m² kerros PALLMANN CLEANING MOP mopilla.
Kiillotusta ei tarvitse tehdä. Noin 60 minuutin kuluttua
lattia saa käyttää.
3. Ylläpitävä käsittely: sekoita noin 50 – 150 ml FINISH
CARE matta hoitoainetta 5 litraan vettä ja levitä ohut
tasainen kerros PALLMANN CLEANING MOP mopilla.
Noin 50 minuutin kuluttua lattiaa saa käyttää.
Hoitokäsittely uusitaan lattian kulutuksen ja tarpeen
mukaan.
4. Jos lattia syväpuhdistetaan (PALLMANN CLEAN
STRONG), niin suosittelemme sen jälkeen aina
hoitokäsittelyä laimentamattomalla FINISH CARE
matta hoitoaineella.
5. Tarkemmat ohjeet puhdistuksesta ja hoitokäsittelyjen
rytmityksestä löytyvät parketti- ja puulattioiden
puhdistus ja hoito -ohjeesta.

Tärkeitä huomioita:
 Säilyy vähintään 24 kuukautta alkuperäispakkauksessa
lämpimässä
tilassa
varastoituna.
Suojattava
jäätymiseltä. Sulje avatut purkit tiiviisti.
 Parhaat käyttöolosuhteet ovat 18 – 25 °C, suhteellinen
kosteus > 35 % ja < 65 %. Matala lämpötila ja korkea
ilmankosteus pidentävät, ja vastaavasti korkeat
lämpötilat
ja
matala
ilmankosteus
lyhentävät
kuivumisaikaa.
 Uudet lakatut lattiat saa käsitellä PALLMANN FINISH
CARE matta hoitoaineella vasta lakka kun saavuttanut
lopullisen
kovuuden
(aika
riippuu
käytetystä
lakkajärjestelmästä).
 Säännöllinen hoito PALLMANN FINISH CARE matta
hoitoaineella pidentää lattian käyttöikää ja parantaa
ulkonäköä.
 Hoitokäsittelyn jälkeen lattiaa ei saa peittää matoilla ja
lakkapintaa ei saa rasittaa raskailla huonekaluilla tai
vastaavilla 1 vrk aikana.
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Työturvallisuus ja ympäristönsuojelu:
Ei syttyvää. Huolehdi työn aikana tilan tuuletuksesta ja käytä käsien suojavoidetta.

Jätehuolto:
Kerää tuotejäämät jos mahdollista ja käytä. Älä päästä tuotetta viemäriin, vesistöön tai
maaperään. Huuhtele tyhjät purkit vedellä ja toimita kunnallisen jätehuollon ohjeiden mukaisesti
kierrätykseen. Jos purkkeihin jää ylimääräistä tuotetta, toimita ne kunnalliseen jätehuoltoon
ongelmajätteenä.
Tuotekortin ohjeet perustuvat kokemukseen ja huolelliseen tutkimukseemme. Tämän tuotekortin
ohjeet ja suositukset on tehty ilman takuusitoumusta, koska työkohteiden erilaiset olosuhteet,
rakenteet ja käytetyt työtavat työmaalla ovat valvontamme ulkopuolella. Työn laatu ja oikean
tuotteen valinta riippuu työntekijän omasta kokemuksesta ja tuotteiden oikeasta käytöstä. On
käyttäjän omalla vastuulla selvittää, että tuote soveltuu kohteeseen, johon sitä aiotaan käyttää
ja että käyttöolosuhteet ovat kelvolliset. Jos epäilet käytön onnistumista, tulee tehdä pieni
testialue tai ottaa yhteys tekniseen tukeen. Huomioi pinnoitteiden valmistajan käyttöohjeet.
Tämä tuotekortti korvaa aiemmat versiot. Tarkista uusin versio osoitteesta www.pallmann.fi

Tekninen tuki:
Petri Iso-Ilomäki
Puhelin +358 44 3700186
petri.iso-ilomaki@pallmann.fi
www.pallmann.fi

