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Käyttö ja hoito, työtapaehdotus
PORCELLANATOLAATTA
STANDARDI
SFS EN 14411, ryhmä BIa

KÄYTTÖ
Porcellanatolaatan käytölle ei teknisesti ole rajoituksia

VEDENIMUKYKY
E  0,5 %

Suojauskäsittely; Fila MP90 EcoPlus
Kiillotettuun (levigato) ja hiottuun (lappato) laattaan avautuu kiillotusprosessissa pieniä huokosia joihin voi jäädä
kontrastiväristä ainetta kuten saumauslaastia, kahvia, punaviiniä tms. Tästä syystä laatat tulee suojata sulkemalla
huokoset ennen saumausta Fila MP90 EcoPlus-aineella joka levitetään kuivalle ja puhtaalle laatalle esim. sienellä tai
rievulla ja jätetään kuivumaan vuorokaudeksi. Ylimääräinen suoja-aine poistetaan vuorokauden kuluttua esim.
lattianhoitokoneella jossa on beigen-värinen laikka, tai hankaamalla tuotteella kostutetulla rievulla joka tulee vaihtaa
usein jotta varmistutaan liian suoja-aineen täydellisestä poistumisesta. Riittämättömästä puhdistuksesta jää likaa
keräävä pinta. Pinttyneet suoja-ainejäämät voidaan poistaa FilaSolv-aineeseen kastellulla rievulla tai karhealla
sienellä.
Laatoituksen käyttöönottopuhdistus: Deterdek
Puhdistus tehdään ennen laatoituksen käyttöönottoa alhaisen pH:n omaavalla Deterdek-puhdistusaineella ohjeensa
mukaisesti. Puhdistusaine levitetään vedellä kastellulle laatoitukselle vaikuttamaan muutamaksi minuutiksi. Pintaa
harjataan harjalla kunnes laastijäämät irtoavat, vaihtoehtoisesti voidaan käyttää lattianhoitokonetta ja vihreää laikkaa. Laatoitus huuhdellaan huolellisesti runsaalla vedellä. Erikoislaatat (boordit, listat, paneelit jne.) tulee suojata
ennen pesua. Tarvittaessa pesu toistetaan väkevämmällä liuoksella.
HUOM! Käytettäessä alhaisen pH:n omaavia pesuaineita kuten Deterdek on suositeltavaa tehdä kokeilu liuoksella 1 osa
Deterdek + vähintään 10 osaa vettä ja siten varmistua ettei päällysteeseen aiheudu ulkonäkövaurioita.
Porcellanatolaatan käytönaikainen suojaus
On suositeltavaa suojata pinnat kulumiselta ja likaantumiselta käyttämällä sisäänkäynneissä (vast) likaa ja hiekkaa
kerääviä rappuralleja ja ovimattoja.
Porcellanatolaatan vahaus
Laattoja EI VAHATA. Vahaus lisää liukastumisvaaraa, aiheuttaa ajan myötä näkyviä kulkujälkiä ja voi vaikeuttaa
puhtaanapitoa tekemällä likaa keräävän tahmean pinnan
Laatoituksen normaalipuhdistus; FilaCleaner
Lasitetut ja lasittamattomat laatat puhdistetaan neutraalilla FilaCleaner-puhdistusaineella ohjeensa mukaisesti. Hankaavien puhdistusmenetelmien käyttö voi naarmuttaa laatan pinnan. Puhdistusaineen yliannostus voi aiheuttaa likaa
keräävän pinnan.
Laatoitukseen pinttyneen tahran poisto; Fila PS-87
Tahrat poistetaan korkean pH:n omaavalla Fila PS-87-puhdistusaineella ohjeensa mukaisesti. Tuote levitetään tahralle
ja annetaan kuivahtaa. Tämän jälkeen likajäämät poistetaan märällä pesusienellä.
Laatoituksen vaikeat likaantumis- ja puhdistusongelmat; Fila StopDirt
Lasittamattoman naturapintaisen laatan voi erityistapauksissa käsitellä Fila StopDirt-aineella. Käsittely ei oleellisesti
muuta laatan ulkonäköä, saumaus tulee ensin suojata esim. FilaFugaProof-käsittelyllä.
Laatoituksen pinttyneiden saumojen puhdistus; Fuganet
Saumat puhdistetaan Fila Fuganet-puhdistusaineella ohjeensa mukaisesti

2 (2)
Syyskuu 2017

Laatoituksen saumojen suojaus; Fugaproof
Saumaus suojataan haluttaessa Fila Fugaproof-kyllästysaineella vaikeuttamaan kontrastiväristen aineiden imeytymistä sauman pintaan. Suojaus on riittävä kun vesitippa helmeilee sauman päällä. Käsittely uusitaan tarvittaessa.
Laatoituksen mustat viirut ja metallijäljet; Hankauskumi ja Deterdek
Metallityökaluista, jalkineista jne. syntyvien mustien jälkien poistamista laatta- ja posliinikalustepinnoista voidaan
helpottaa Hankauskumilla.
TAHRANPOISTO
TAHRAN JA LIAN TYYPPI

PUHDISTUSAINE

Rasva ja öljy

Fila PS/87

Purukumi

Fila PS/87

Olut

Fila PS/87

Kahvi

Fila PS/87

Viini

Fila PS/87

Cola-juoma

Fila PS/87

Maali

Fila PS/87, maalinpoistoaine

Ruoste (rautapitoinen käyttövesi)

Deterdek

Sementtilaastijäämät

Deterdek

Kalkkisaostumat (kalkkipitoinen käyttövesi)

Deterdek

Bitumi ja terva

FilaSolv

Kynttilävaha, steariini

FilaSolv, mekaaninen puhdistus

Liima

Fila PS/87

Rengasjäljet

Fila PS/87, hankauskumi

Muste

Fila PS/87

Nikotiini

Fila PS/87

Huopakynä

Fila PS/87

Metallijäljet

Deterdek, hankauskumi

Hiusten värjäysaine

Fila PS/87

Teippitahrat

Fila PS/87, FilaSolv

Taulukon tiedot ovat suuntaa-antavia. Koska lukuisten eri pintamateriaalien ominaisuudet vaihtelevat, tulee
työtapaehdotuksen soveltuvuudesta varmistua kokeilemalla. Eri laattatyyppien tuotekohtaisiin puhdistus- ja
suojausohjeisiin voi tutustua www.laattapiste.fi/ammattilaiset Tekninen tuki: 09-878 031

