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Oikea lattioiden hoito säilyttää lattiasi kauniina 
pitkään sen lisäksi, että se on myös edellytys 
takuun säilymiselle. Täydellinen lattioiden 
hoito ei vaadi nykyisin enää ihmeitä: etenkään 
HAROn laadukkailla lattiapinnoilla, sillä ne ovat 
todella helppoja, nopeita ja vaivattomia hoitaa.
Säännölliseen hoitoon riittää puhdistus kuivana 
harjalla, mopilla tai pölynimurilla. Kun lattia on 
tavallista likaisempi tai haluat vahvistaa pinnan 
suojaa, lattia kannattaa pyyhkiä nihkeällä 
lattiapinnalle suositellulla puhdistusaineella. 
Valmista!

Lattian pitkäaikaisen arvon säilyttämisen 
kannalta suosittelemme erityisesti ennalta 
ehkäiseviä toimenpiteitä, kuten huopa- tai 
teflontassuja huonekalujen jalkojen alle, 
tuolin rullien alle polykarbonaattimattoa sekä 
kynnysmattoa sisäänkäynnin suulle. Myös 
tasainen ihanteellinen sisälämpötila, joka takaa 
sekä ihmisen että lattian kannalta terveellisen 
elinympäristön, on tärkeä:

puulattiat kestävät parhaiten 20 asteessa ilman 
suhteellisen kosteuden ollessa 50–60 
prosenttia. Yhtä tärkeää on tietysti myös lattian 
oikeanlainen puhdistus – alusta alkaen. 
Erityisesti vaativammille lattiapinnoille, kuten 
parketille, laminaatille ja korkille,  on syytä 
käyttää lattiavalmistajien, kuten, HAROn 
teknisesti optimoituja hoitoja 
puhdistustuotteita.

Julkisten tilojen lattiapintoja on hoidettava 
kulutuksen mukaan (sekä tilan yksilöllisten 
tarpeiden mukaan) ja siksi niiden hoitoon 
kannattaa pyytää tarkemmat ohjeet asentajalta 
tai HARO-jälleenmyyjältä. 

Vinkkimme! 
HARO-lattioiden säännölliseen 
kuivapuhdistukseen suosittelemme 
Kärcherin pölynimureita (esim. VC 6300 
parkettisuuttimella).

Hoida lattioitasi oikein – se on oikeasti helppoa!

KÄTEVÄÄ, HELPPOA JA LUONNOLLISTA –
NYKYAIKAISTA LATTIOIDEN HOITOA
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TÄYDELLISET HOITOAINEET 
KAIKILLE LATTIOILLE

Sivu
HARO 

Tuotenimi
Kuvaus

Tehopuhdistusaine 
active

Parketinpuhdistusaine 
natural

aqua oil®

12 Parkettilattia
PERMADUR 

-lakatut
parketit

Peruspuhdistus Säännöllinen puhdistus

14 Parkettilattia 
bioTec

UV-öljytyt
parketit

Peruspuhdistus Säännöllinen puhdistus Tehopuhdistus

16 Parkettilattia 
naturaLin plus

Luonnonöljyllä viimeistellyt
parketit

Peruspuhdistus Säännöllinen puhdistus
Tehopuhdistus

(ilman 
lattianhoitokonetta)*

18 Spa-parketti Peruspuhdistus Säännöllinen puhdistus

20 CELENIO by HARO Peruspuhdistus Säännöllinen puhdistus

22 Laminaattilattia Peruspuhdistus, 
säännöllinen puhdistus

24 DISANO by HARO Peruspuhdistus Säännöllinen puhdistus

26 Korkkilattia
PERMADUR 

-lakatut
korkkilattiat

Peruspuhdistus Säännöllinen puhdistus

*  NaturaLin plus-pintojesi arvon säilyttämiseen optimaalisesti voidaan lisäksi teettää ammattilaisella ensimmäinen 
 hoitokäsittely aqua oililla tai vaihtoehtoisesti naturaLin oililla.
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Sivu
HARO 

Tuotenimi
Kuvaus

Tehopuhdistusaine 
active

Parketinpuhdistusaine 
natural

aqua oil®

12 Parkettilattia
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14 Parkettilattia 
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Peruspuhdistus Säännöllinen puhdistus Tehopuhdistus

16 Parkettilattia 
naturaLin plus

Luonnonöljyllä viimeistellyt
parketit

Peruspuhdistus Säännöllinen puhdistus
Tehopuhdistus

(ilman 
lattianhoitokonetta)*

18 Spa-parketti Peruspuhdistus Säännöllinen puhdistus

20 CELENIO by HARO Peruspuhdistus Säännöllinen puhdistus

22 Laminaattilattia Peruspuhdistus, 
säännöllinen puhdistus

24 DISANO by HARO Peruspuhdistus Säännöllinen puhdistus

26 Korkkilattia
PERMADUR 

-lakatut
korkkilattiat

Peruspuhdistus Säännöllinen puhdistus

naturaLin Oil Spa Oil natura

Ammattilaisen suoritta-
ma tehohoito 

 lattianhoitokoneella*

Tehopuhdistus, 
ensimmäinen 
hoitokäsittely

HARO Clean HARO Care

Kovan kulutuksen 
tilojen/kohteiden 
peruspuhdistus

Kovan kulutuksen 
tilojen/kohteiden ensim-
mäinen hoitokäsittely ja 

säännöllinen hoio

*  NaturaLin plus-pintojesi arvon säilyttämiseen optimaalisesti voidaan lisäksi teettää ammattilaisella ensimmäinen 
 hoitokäsittely aqua oililla tai vaihtoehtoisesti naturaLin oililla.
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clean & green
HELPPOA JA LUONNOLLISTA LATTIOIDEN 
HOITOA – TUOTTEET

Laminaattilattia Säännöllinen puhdistus 

PVC-/muovilattia  Säännöllinen puhdistus 

Vinyylilattia Säännöllinen puhdistus 

Lasittamaton/lasitettu laatta Säännöllinen puhdistus 

Hienokivilaatat Säännöllinen puhdistus 

DISANO-designlattia  Peruspuhdistus Säännöllinen puhdistus 

Parkettilattia (lakattu)  Peruspuhdistus Säännöllinen puhdistus 

Korkkilattia (lakattu)  Peruspuhdistus Säännöllinen puhdistus 

Linoleumilattia  Peruspuhdistus Säännöllinen puhdistus 

CELENIO-puulaatta  Peruspuhdistus Säännöllinen puhdistus 

Huokoinen kivilattia  Peruspuhdistus Säännöllinen puhdistus 

Parkettilattia (öljytty)  Peruspuhdistus Säännöllinen puhdistus Tehopuhdistus

Korkkilattia (öljytty)  Peruspuhdistus Säännöllinen puhdistus Tehopuhdistus

®

Luonnollisen lattianhoidon
vallankumous
Clean & green, lattioiden hoito-
sarja helppoon, nopeaan, 
tehokkaaseen ja ekologiseen 
puhdistukseen ja hoitoon. 
Vuosikymmenien kokemuksemme 
eri lattiatyypeistä on hyödynnetty 
clean & green -tuotteissa.

Parketin hoitoaine
aqua oil

Ensimmäinen hoitokäsittely ja 
säännöllinen hoito öljytyille 

lattiapinnoille    

Parketin puhdistusaine
natural

kaikille luonnonlattioille

Tehopuhdistusaine
active

laminaatti-, DISANO- 
design- ja parkettilattioiden 

peruspuhdistukseen

Tehopuhdistusaine
active 

Vain 
kaksi tuotetta 

kaikkien pintojen 
puhdistukseen 

ja hoitoon.

Parketin hoitoaine
aqua oil

Kauneushoito 
öljytyille 

lattia- 
pinnoille

Parketin puhdistusaine
natural
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®

Kätevä, helppo, luonnollinen – hoitoaineet kaikille lattioille

Annostele 1/2 korkillista viiteen litraan kylmää vettä. Kostuta 
riepu puhdistusaineseokseen, väännä mahdollisimman kuivaksi 
ja pyyhi lattia nihkeällä.
Älä jätä vettä koskaan seisomaan lattiapinnalle! Kiillottamalla 
lattiapinnan hoitoliinalla puhdistuksen jälkeen saat lattiasi 
kiiltämään kauniisti. Lattioittesi hoitoon clean & green activella 
tai naturalilla suosittelemme HAROn levymoppia tai Viledan levy-
kehysmoppia UltraMax, WischMat extra tai Premium 5.

Clean & green -puhdistustuotteet active ja 
natural on kehitetty erityisesti nykyaikaisten 
ympäristöä ajattelevien kotitalouksien 
vaatimuksiin. Ne vakuuttavat heti lukuisilla eri 
ominaisuuksillaan: helppokäyttöisyydellään, 
ympäristö-ystävällisyydellään – ja 
riittoisuudellaan: Yksi pullo riittää 40 
käsittelykertaan! Hoitotuotesarja clean & green 
soveltuu HARO-lattioiden lisäksi myös kaikille 
muille lattiapinnoille. Kaikki clean & green  
-tuotteet on suunniteltu ympäristöä ajatellen, 

minkä huomaat laadukkaista valmistusaineista 
sekä EU:n ympäristömerkistä: Euroopan unionin 
kukkamerkki on kansainvälinen laatumerkki, 
jonka saavat erityisen ympäristöystävälliset ja 
terveydelle haittaa aiheuttamattomat tuotteet 
ja palvelut.

• HELPPO JA KÄTEVÄ KÄYTTÄÄ 
• YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ LAATUA 
• ERITTÄIN RIITTOISA JA EDULLINEN

Kaksi tuotetta riittää kaikkien lattiapintojen puhdistukseen!

Tehopuhdistusaine active peruspuhdistukseen 

Se, kuinka usein tehopuhdistusta tarvitaan, riippuu lattiapintojen käyttötiheydestä ja 
likaisuusasteesta. Clean & green activella on helppo puhdistaa myös kenkien kumipohjista jääneet 
jäljet ja rasvatahrat. Annostele 1/2 korkillista viiteen litraan kylmää vettä, kostuta riepu vedessä, 
väännä mahdollisimman kuivaksi ja pyyhi lattiapinta. 

Parketinpuhdistusaine natural 
säännölliseen puhdistukseen ja hoitoon
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clean & green
HELPPOA JA LUONNOLLISTA LATTIOIDEN 
HOITOA

aqua oil® – kätevä tehopuhdistusaine 
öljytyille parkettilattioille

Käyttö

Aqua oil helpottaa öljyttyjen parkettilattioiden hoitoa niin, 
että se on mahdollista tehdä itse –  ilman kiillotuskonetta ja alan 
ammattilaista. 
Muun muassa pellavaöljyä sisältävässä luonnonöljyssä ei ole 
lainkaan liuotinaineita.

Lattia on puhdistettava pölyttömäksi ennen aqua oilin käyttöä 
(suosittelemme tähän clean & green activea). Levitä aqua oil 
mikrokuitulastalla: sen materiaali ja leveys mahdollistavat 
parketin hoitoaineen levittämisen juuri oikealla tavalla. Ravista 
aqua oil ennen käyttöä hyvin ja annostele sopivaan sankoon. 
Levitä laimentamattomana mikrokuitulastalla: Levitä aqua oilia 
tasaisesti limittyvin vedoin lattian puusyiden suuntaisesti. 
Lattialla voi kävellä kahden tunnin kuluttua käsittelystä.

Aqua oil® 
-tehopuhdistusaine

VINKKIMME:
Kuluneen öljytyn ja hyvin tumman parketin uudistamiseen 
suosittelemme aqua oil blackia. 
Vaalealle öljytylle parketille suosittelemme aqua oil whitea.

VINKKIMME:
Öljytyn kohokuvioidun parketin tehohoito on yhtä helppoa kuin 
minkä tahansa muunkin öljytyn parketin.
Käytä mikrokuitulastan sijasta pidempilankaista moppia, joka 
painaa öljyn syvälle kuvion pohjaan.
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HARO CLEAN / HARO CARE 
HARON ERIKOISHOITOTUOTTEET 

HARO Clean peruspuhdistukseen

Pinttynyt lika ja hoitoaineiden jäämät eivät ole DISANO-designlattioilla ja 
elastisilla lattiapinnoilla enää mikään ongelma HARO Cleanin ansiosta. 
Tärkeää: HARO Cleanilla puhdistamisen jälkeen pinta on aina käsiteltävä HARO 
Carella. Puhdista työvälineet heti käytön jälkeen puhtaalla vedellä.

KÄYTTÖ: 
Annostele likaisuudesta riippuen noin 0,5–2 dl HARO Cleania viiteen litraan 
kylmää vettä. Levitä pesuaineliuosta levymopilla lattialle. Anna vaikuttaa 
5–10 minuuttia ja pyyhi puhtaalla vedellä. Toista tarvittaessa.

DISANO-designlattioille ja kaikille elastisille lattiapinnoille. 
Ihanteellinen kovan kulutuksen tiloihin!

HARO Care ensimmäiseen hoitokäsittelyyn ja ylläpitopuhdistukseen 

Voidaksesi nauttia uudesta lattiastasi – DISANO-designlattiasta tai muusta elastisesta 
lattiamateriaalista – monen monituista vuotta, käsittele se heti aluksi HARO Carella. Käsittely on 
yhtä helppoa kuin nopeaakin ja takaa kauniin lopputuloksen!

ENSIMMÄINEN HOITOKÄSITTELY – KÄYTTÖ:
Ravista HARO Care -hoitoainetta ennen käyttöä hyvin ja annostele laimentamattoma-
na sopivaan sankoon. Ota HARO Carea mikrokuitulastaan ja levitä lattialle tasaisesti 
limittyvin vedoin. Levitä ainetta aina lankkujen suuntaisesti. Lattialla voi kävellä 
kahden tunnin kuluttua käsittelystä.

YLLÄPITOPUHDISTUKSEEN ja hoitoon suosittelemme lattian kosteapuhdistusta 
likaisuusasteen ja kuormituksen mukaan HARO Care -puhdistusaineella. Annostele 
noin 1,5 dl HARO Carea viiteen litraan kylmää vettä, kastele mikrokuituliina 
puhdistusainevedessä, kierrä mahdollisimman kuivaksi ja pyyhi lattia nihkeällä 
liinalla. Älä jätä vettä koskaan seisomaan lattiapinnalle! Lattioittesi peruspuhdistuk-
seen HARO Cleanilla sekä ylläpitopuhdistukseen HARO Carella suosittelemme HAROn 
levymoppia tai Viledan levykehysmoppia UltraMax, WischMat extra tai Premium 5.
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1.

2.

VINKKIMME:
Käytä vaaleille naturaLin plus-luonnonöljypinnoille 
naturaLin Oil white -tehopuhdistusainetta. Hapettuen 
kuivuva luonnonöljy imeytyy pysyvästi syvälle puun 
solukkoon ja muodostaa ainutlaatuisen 
luonnollisen ilmeen.

Täydentävä ammattilaisen suorittama ensimmäinen 
hoitokäsittely ja tehohoito lattianhoitokoneella. 

Öljy tunkeutuu puun huokosiin pysyvästi ja 
muodostaa ainutlaatuisen luonnollisen pinnan.

naturaLin Oil parkettilattioille ja naturaLin plus-luonnonöljypinnoille

Näin käytät naturaLin Oilia:

naturaLin plus-luonnonöljypintaisen parkettilattian 
asennuksen jälkeen suosittelemme ensimmäistä 
hoitokäsittelyä naturaLin® Oilia. NaturaLin Oil 
viimeistelee pinnan muodostaen siihen 
suojakalvon, joka helpottaa lattian säännöllistä 
puhdistusta ja hoitoa: Suihkuta öljyä suihkupullolla 
tasainen ohut kerros ja kiillota kiillotuskoneella 
vähintään 30 kg) ja superlaikalla pieni alue 
kerrallaan. 
Kuivumisaika on noin 
12 tuntia.

HARON ERIKOISHOITOTUOTTEET 
ÖLJYTTYJEN PARKETTILATTIOIDEN 
TÄYDELLISEEN HOITOON
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Spa-öljy natura 
kylpyhuoneen parketille

Kiiltävän lopputuloksen ja erikoissuojan saat 
esikäsittelemällä kylpyhuoneen parketin 
hapettuen kuivuvalla Spa-öljy naturalla: 
Levitä liuotinaineita kestävällä telalla tasaisen 
reilusti kuivalle pinnalle (60–70 ml/m2), eli 
levitä öljyä lankkuun ensin poikittain ja sitten 
syiden suuntaisesti edestakaisin rullaamalla. 
Jatka levittämistä limittäin siirtämällä telaa aina 
¾ leveyttä käsitellyn alueen yli. Kuivumisaika 
käsittelyn jälkeen: 
noin 8–12 tuntia.
Toinen levityskerta: Tasoita kuivunut pinta 
vihreällä laikalla 
ja levitä uusi kerros öljyä.
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PERMADUR-LAKATTUJEN HARO- 
PARKETTIEN HOITO

Permadur-lakkakäsittely tekee HARO-parketin pinnasta luonnollisen matan ja samalla 
erityisen helppohoitoisen ja kestävän.

Luonnonmatta pintalakka
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Peruspuhdistus

Jos lika on pinttynyttä, annostele 1/2 korkillista clean & green active 
-tehopuhdistusainetta viiteen litraan kylmää vettä. Kastele mikrokuituliina, 
väännä nihkeäksi ja pyyhi pinnat.
Tarkempia tietoja sivuilla 6–8.

Lisäsuojaa lattiapinnoille likaisuusasteesta ja kuormituksesta riippuen 
antaa parketin säännöllinen käsittely pyyhkimällä nihkeällä clean & green 
-puhdistusaineeseen kostutetulla mikrokuitulastalla. Annostele 1/2 korkillista 
clean & green natural -parketinpuhdistusainetta viiteen litraan kylmää vettä. 
Kastele mikrokuituliina, väännä nihkeäksi ja pyyhi pinnat.
Tarkempia tietoja sivuilla 6–8.

Säännöllinen puhdistus

The hard-wearing 
finish
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BioTec-öljy- ja vahaviimeistely tarjoaa täydellisen luonnollisen pintasuojan. Pinta näyttäytyy 
aina koko luonnollisessa kauneudessaan – ja vähällä vaivalla.

Luonnonläheistä ja helppohoitoista

BIOTEC®-ÖLJY- JA VAHAVIIMEISTELTYJEN 
PARKETTIEN HOITO
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Säännöllinen puhdistus

Puhdista lattia sen likaisuusasteesta ja kuormituksesta riippuen 
säännöllisesti nihkeällä clean & green natural -parketinpuhdistusaineeseen 
kostutetulla liinalla. Annostele 1/2 korkillista clean & green natural  
-parketinpuhdistusainetta viiteen litraan kylmää vettä. 
Kastele mikrokuituliina, väännä nihkeäksi ja pyyhi pinnat.
Tarkempia tietoja sivuilla 6–8.

Peruspuhdistus

Annostele 1/2 korkillista clean & green active -tehopuhdistusainetta viiteen 
litraan kylmää vettä. Kastele mikrokuituliina, väännä nihkeäksi ja pyyhi 
pinnat.
Tarkempia tietoja sivuilla 6–8.

Tehopuhdistus

Kuluneiden öljyttyjen pintojen uudistamiseen. Tähän soveltuu clean & green 
aqua oil: se levitetään laimentamattomana mikrokuitulastalla limittyvin vedoin 
ja tasaisesti puun syiden suuntaisesti. Suosittelemme käyttämään 12  
kuukauden välein tai kun pinnassa näkyy kulumisjälkiä.
Tarkempia tietoja sivuilla 6–8.

The close-to-nature 
oil/wax finish
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naturaLin plus on luonnollinen puunsuoja, joka sisältää valikoituja luonnonöljyjä ja 
mineraalisia ainesosia. Ihanteellinen kaikille, jotka arvostavat erityisesti tyylikästä 
ja luonnollisennäköistä parkettia.

Hengittävä luonnonöljypinta 

NATURALIN® PLUS -LUONNONÖLJYPINTAISTEN 
HARO-PARKETTIEN HOITO
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Säännöllinen puhdistus

Puhdista likaisuusasteesta ja lattian kuormituksesta riippuen parketti 
säännöllisesti nihkeällä clean & green natural -puhdistusaineella. 
Annostele 1/2 korkillista clean & green -parketin-puhdistusainetta viiteen litraan 
kylmää vettä. Kostuta liina, väännä kuivaksi ja pyyhi nihkeällä.
Tarkempia tietoja sivuilla 6–8.

Peruspuhdistus

Öntsön 1/2 adagolókupaknyi clean & green active intenzív tisztítószert 5 liter 
hideg vízhez. Mártsa bele a feltörlőbevonatot, csavarja ki és nyirkosan 
törölje fel. Részletes információk a 6-8. oldalon

NATURALIN® PLUS -LUONNONÖLJYPINTAISTEN 
HARO-PARKETTIEN HOITO

Ensimmäinen hoitokäsittely (valinnainen) ja tehohoito ilman lattianhoitokonetta

Haluttaessa asennuksen jälkeen voidaan suorittaa ensimmäinen hoitokäsittely. 
Tähän suosittelemme samoin kuin kuluneiden öljyttyjen pintojen tehohoitoon clean 
& green aqua oilia: se levitetään laimentamattomana mikrokuitulastalla limittyvin 
vedoin ja tasaisesti puun syiden suuntaisesti. Suosittelemme käyttämään 12 
kuukauden välein tai kun pinnassa näkyy kulumisjälkiä.  
Tarkempia tietoja sivuilla 6–8.

Ensimmäinen hoitokäsittely ja tehohoito lattianhoitokoneella

Ensimmäiseen hoitokäsittelyyn ja tehohoitoon lattianhoitokoneella 
ammattilaisille: Vaihtoehtoisesti clean & green aqua oililla käsittelyn sijasta 
voidaan haluttaessa teettää ensimmäinen hoitokäsittely tai tehohoito 
ammattilaisella. Tarkempia tietoja sivuilla 10.
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HARO Spa on suunniteltu parketiksi tiloihin, joissa kuljetaan paljain jaloin: neljä puulajia 
(tammi, punatammi, akaattitammi ja merbau) kestävät kosteutta, koska ne pitävät hyvin 
muotonsa paisumatta ja kutistumatta. 
Tämän lattian asentaa ammattilainen ja se on käsiteltävä asennuspaikalla vielä Spa-öljy 
naturalla, joka viimeistelee pinnan kylpyhuoneeseen soveltuvaksi.

Kylpyhuoneisiin suunniteltu luonnonöljypinta

HARO SPA -PARKETIN HOITO 
VIIMEISTELEE KYLPYHUONEEN



19

Säännöllinen puhdistus

Puhdista lattia sen likaisuusasteesta ja kuormituksesta riippuen 
säännöllisesti nihkeällä clean & green natural -parketinpuhdistusaineella 
kostutetulla liinalla. Tarkempia tietoja sivulla 7.

Peruspuhdistus

Annostele 1/2 korkillista clean & green active -tehopuhdistusainetta viiteen 
litraan kylmää vettä. Kastele mikrokuituliina, väännä nihkeäksi ja pyyhi 
pinnat. Tarkempia tietoja sivulla 7.

Tehopuhdistus

Levitä Spa-öljy naturaa kaksi kerrosta, kuten sivulla 11 on kuvattu. 
Huomaa kuivumisaika.
Tarkempia tietoja sivulla 11.

Ensimmäinen hoitokäsittely

Levitä Spa-öljy naturaa kaksi kerrosta, kuten sivulla 11 on kuvattu. 
Huomaa kuivumisaika.
Tarkempia tietoja sivulla 11.
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Puuta innovatiivisimmassa muodossaan: Pintakuvioinneilla, kuten kivellä ja liuskekivellä, 
CELENIO mahdollistaa uudenlaisen ilmeen tilaan kuin tilaan. Tässä yhdistyy puulaatan 
lämpö ja miellyttävyys ylelliseen ja ainutlaatuiseen näyttävyyteen.

Se toisenlainen puulattia 

CELENIO BY HARO -LATTIAN 
HOITO
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Peruspuhdistus

Annostele 1/2 korkillista clean & green active -tehopuhdistusainetta viiteen 
litraan kylmää vettä. Kastele mikrokuituliina, väännä nihkeäksi ja pyyhi 
pinnat. Tarkempia tietoja sivulla 7.

Säännöllinen puhdistus

Puhdista lattia sen likaisuusasteesta ja kuormituksesta riippuen säännöllisesti 
nihkeällä clean & green natural -parketinpuhdistusaineella kostutetulla liinalla. 
Annostele 1/2 korkillista clean & green -parketinpuhdistusainetta viiteen litraan 
kylmää vettä. Kastele mikrokuituliina, väännä nihkeäksi ja pyyhi pinnat.
Tarkempia tietoja sivulla 7.
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Ensisilmäyksellä HAROn laminaattilattiaa ei juurikaan erota aidosta puulattiasta. 
Ne ovat helppoja asentaa, pitkäikäisiä ja erittäin kestäviä. Niiden ansiosta myös allergikot 
voivat hengittää: pölypunkit kumppaneineen eivät laminaatissa viihdy. 

Parkettiasiantuntijan kauneimmat puukuosit – kestävät ja helppohoitoiset

HARON LAMINAATTILATTIAN 
HOITO
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Peruspuhdistus, säännöllinen puhdistus

Annostele 1/2 korkillista clean & green active -tehopuhdistusainetta viiteen 
litraan kylmää vettä. Kastele mikrokuituliina, väännä nihkeäksi ja pyyhi 
pinnat.
Tarkempia tietoja sivulla 7.
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DISANO-mallistossamme yhdistyvät älykkäästi erilaiset innovatiiviset materiaalit. Tällä 
HARO-lattialla on kaikki vinyylilattioiden positiiviset käyttöominaisuudet ja samalla se 
täyttää ekologiset ja asumisterveyden vaatimukset. Yli kahden metrin pituiset ja 24 senttiä 
leveät lankut viimeistelevät ainutlaatuisen ulkoasun.

Asumisterveellinen designlattia

DISANO BY HARO -LATTIAN 
HOITO
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Peruspuhdistus 

Annostele 1/2 korkillista clean & green active -tehopuhdistusainetta viiteen 
litraan kylmää vettä. Kastele mikrokuituliina, väännä nihkeäksi ja pyyhi 
pinnat. Tarkempia tietoja sivulla 7.

Säännöllinen puhdistus

Puhdista lattia sen likaisuusasteesta ja kuormituksesta riippuen 
säännöllisesti nihkeällä clean & green natural -parketinpuhdistusaineella 
kostutetulla liinalla. Annostele 1/2 korkillista clean & green natural 
-parketinpuhdistusainetta viiteen litraan kylmää vettä. 
Kastele mikrokuituliina, väännä nihkeäksi ja pyyhi pinnat.
Tarkempia tietoja sivulla 7.

Ohje näkyvien ja kovan kulutuksen tilojen hoitoon 
Tilat:

Peruspuhdistus HARO Cleanilla ja ensimmäinen hoitokäsittely sekä 
ylläpitopuhdistus HARO Carella kuten sivulla 9 on kuvattu.
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HARO-korkkilattia ja sen luonnollisen matta korkkilakkaus tekevät siitä erityisen 
helppohoitoisen ja kestävän.

Luonnonmatta PERMADUR-lakkaus – luonnollisen miellyttävä

HARON KORKKILATTIAN 
HOITO
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Peruspuhdistus

Annostele 1/2 korkillista clean & green active -tehopuhdistusainetta viiteen 
litraan kylmää vettä. Kastele mikrokuituliina, väännä nihkeäksi ja pyyhi 
pinnat.
Tarkempia tietoja sivulla 7.

Säännöllinen puhdistus

Puhdista lattia sen likaisuusasteesta ja kuormituksesta riippuen 
säännöllisesti nihkeällä clean & green natural -parketinpuhdistusaineella 
kostutetulla liinalla. Annostele 1/2 korkillista clean & green 
-parketinpuhdistusainetta viiteen litraan kylmää vettä. 
Kastele mikrokuituliina, väännä nihkeäksi ja pyyhi pinnat.
Tarkempia tietoja sivulla 7.
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Puhelin +49 8031 70 00   
Faksi +49 8031 700 600
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www.haro.com
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