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LOC FLOOR –laminaattilattia on erittäin helppohoitoinen. Säännöllinen imurointi, tahranpoisto ja pyyhkiminen 
nihkeällä liinalla riittävät. Älä käytä hoitavia puhdistusaineita tai käsittele laminaatin pintaa esim. vahalla, sillä  
se pilaa lattian. 
 
KÄYTTÖÖNOTTOPUHDISTUS 
Poista pöly ja irtolika huolellisesti kuivilla puhdistusmenetelmillä (imurointi, moppaus mikrokuituliinalla). Pyyhi 
nihkeällä liinalla. 
Tee tarvittaessa peruspuhdistus Quick Step clean –puhdistusaineella tai Kiilto Oy:n  laminaatti & parkettisuihkeella 
ja nihkeällä liinalla. Suihkuta puhdistusaine liinaan tai moppiin, ei suoraan lattialle. 
Pyyhi kuivalla liinalla pintakiillon viimeistelemiseksi. 
 
NORMAALI YLLÄPITOPUHDISTUS 
Imuroi lattia säännöllisesti tai moppaa kuivalla mopilla. Huom! Älä käytä valmiiksi kyllästettyjä puhdistusliinoja. 
Pyyhi nihkeällä liinalla. Kostuta liina sumuttamalla siihen pelkkää vettä. 
Poista tahrat sitä mukaa kun niitä ilmaantuu. 
 
PERUSPUHDISTUS 
Peruspuhdistus tehdään tarpeen mukaan (kerran kuukaudessa tai harvemmin) Quick Step Clean -puhdistusaineella 
tai Kiilto Oy:n  laminaatti & parkettisuihkeella ja nihkeällä liinalla. Quick Step Clean -puhdistusaine on kehitetty 
nimenomaan Quick Stepin valmistamien laminaattilattioiden puhdistamiseen ja poikkeaa kemialliselta 
koostumukseltaan yleispuhdistusaineista. 
 
HUOM! 
 Älä käytä saippuapohjaisia pesuaineita! Ne saattavat jättää pintaan harmautta. 
 Noudata aina pesuaineen annosteluohjetta! Yliannostelu jättää lattian pintaan kalvon, jossa esim. jalanjäljet 
 näkyvät. Kuivaa lattia nihkeän pyyhinnän jälkeen. Se viimeistelee pinnan kiillon. 
 Moppi tai liina on nihkeä silloin kun lattiaan ei jää pisarajälkiä. 
 Sumuta puhdistusaine aina moppiin tai liinaan, ei suoraan lattialle. 
 
TAHRANPOISTO 
Poista tahrat aina mahdollisimman tuoreena. Laminaattilattian pinta on hyvin tiivis, joten tavallisimmat tahrat lähtevät 
kostealla liinalla. Itsepintaiset tahrat lähtevät asetonilla tai talousspriillä. 
 
HARMAANTUNUT, VOIMAKKAASTI LIKAANTUNUT LATTIA 
Väärän puhdistusaineen käyttäminen tai puhdistusaineen yliannostelu voi johtaa siihen, että lattian pintaan kerrostuu 
harmaa, helposti likaantuva kalvo. Tällaisen lattian puhdistuksessa voi käyttää Kiilto Oy:n Laminaatin voimapesu 
-puhdistusainetta. Noudata tarkoin tuotteen käyttöohjetta! 
 
SUOJAUS 
Huolehdi, että sisääntuloalueilla on kunnolliset kura- ja ovimatot. Suojaa lattiapinta työpisteissä esim. matolla tai 
muovipleksillä. Käytä huonekalujen jaloissa huopasuojuksia. Puhdista huopasuojukset säännöllisesti ja poista niihin 
mahdollisesti tarttuneet irtoroskat/hiekka, jotka voisivat naarmuttaa lattian pintaa. Huonekaluja ei saa työntää eikä 
vetää lattiapintaa pitkin, vaan ne siirretään nostamalla. 
 
PIKKUVAURIOIDEN KORJAAMINEN 
Jos jokin lauta vaurioituu, Quick Step Repair Kit on hyvä apuväline. Sillä voi korjata esim. terävän esineen putoamisesta 
syntyneet pikkuvauriot.  




