Tekstiilivinyylin hoito
Yleistä
Ntgrate tekstiilivinyylilaatta on kudottu PVC langasta, jossa on lasikuituydin. Laatta on helppo
puhdistaa laimennetulla pesuaineliuoksella ja vedellä. Toisin kuin monista muista lattiapäällysteistä, lika ja tahrat irtoavat helposti ja nopeasti.
Ennakoivalla hoidolla mattojen likaantumista voidaan ehkäistä ja vähentää huomattavasti. Ennakointi kannattaa aloittaa jo parkkialueista ja ovien ulkopuolelta. Pitämällä ulkoalueet puhtaina
minimoidaan lian pääsy sisälle. Keskimäärin 80% kiinteistöjen sisällä olevasta liasta kulkeutuu
ulko-ovien kautta.
Lian kulkeutuminen sisälle estetään kolmessa vaiheessa:
•
Ovimatto oven ulkopuolella kerää märän lian. Se tulee puhdistaa ajoittain
painepesurilla
•
Harja-alue poistaa kenkiin tarttuneen karkean lian.
•
Pestävä eteismatto, joka puhdistetaan ja vaihdetaan säännöllisin väliajoin.

Hoito
Rakenteensa ansiosta Ntgraten kudottu 3D vinyylimatto ei ime itseensä vettä ja lisäksi se on
vettä läpäisemätön. Siksi se voidaan ongelmitta pestä suurilla vesimäärillä. Ainut ehto on, että
likainen vesi imuroidaan pois. Alla olevan pinnan täytyy olla vedenkestävä, koska vettä saattaa
valua saumojen välistä.
Huom. Ntgrate-vinyylin tavallinen peseminen tai moppaaminen on hyödytöntä. Likaista vettä ei
saada poistettua vaan se kuivuu maton rakenteeseen aiheuttaen tahroja ja juovia.
Asianmukainen hoito toteutetaan seuraavalla tavalla:
1. Päivittäinen hoito
Imurointi
Ntgrate vinyylilaatta pitää puhdistaa säännöllisesti. Puhdistustiheys riippuu lattian käyttötasosta
ja likaisuudesta. Poista lika harjaimurilla, jossa on kaksi moottoria, toinen imurointiin ja toinen
vaakasuuntaiseen harjaukseen.
Tahranpoisto
Älä käytä liuottimia, kuten asetonia, koska se vahingoittaa mattoa.
Poista tahrat aina tuoreeltaan. Poista kiinteää likaa mekaanisesti niin paljon kuin mahdollista
(esim. lusikalla).
Kostuta tahra suihkuttamalla hyvin laimeaa, neutraalia pesuainetta. Harjaa ja huuhtele haalealla
vedellä.
Poista ylimääräinen vesi märkäimurilla tai imeytä se puuvillapyyhkeeseen.
Purukumi, myös kuivunut, voidaan poistaa höyrypuhdistimella.

2. Perusteellinen puhdistus
Pelkkä imurointi ei riitä pitkällä aikavälillä. Perusteellinen puhdistus painehuuhtelulaitteella täytyy suorittaa tietyin väliajoin riippuen likaantumisen tasosta.
Perusteellinen puhdistus
Koko alue suihkutetaan miedolla pesuaineliuoksella ja annetaan liota noin 5 min.
Sen jälkeen lattia huuhdellaan ammattimaisella painehuuhtelulaitteella
Erityistahrat
Maalitahroja tulee ehdottomasti välttää suojaamalla vinyylilaatat välittömästi asennuksen jälkeen.
Vesiohenteisten maalien tahrat tulee poistaa välittömästi.
Öljymaalien tahroja tai kuivuneita maalitahroja ei pysty poistamaan.
Virtsatahrat voi poistamisen jälkeen desinfioida laimennetulla valkaisuaineella mattoa vaurioittamatta.
Öljy ja öljypohjaiset aineet tunkeutuvat nopeasti kuituun ja ne pitää poistaa 24 tunnin kuluessa.
Muuten tahra jää pysyvästi näkyviin.
Huom.
Terävät esineet voivat vahingoittaa vinyylilaattaa peruuttamattomasti. Vältä tämä suojaamalla
lattia asianmukaisesti äläkä käytä teräviä esineitä tahrojen poistoon.
Suojaa lattia aina, kun siirrät huonekaluja. Nosta kalusteet tai käytä teflon-pehmusteita.
Pyörällisissä toimistotuoleissa täytyy olla kovat pyörät. Toimistoissa on hyvä käyttää suojia
työpöytien alla.
Pitkäaikainen kosketus kumin kanssa (esim. renkaat, kumimatot) aiheuttaa pysyviä tahroja. Asianmukainen suojaus on tarpeen.
On erittäin tärkeä poistaa rakennuspöly huolellisesti ennen lattian käyttöönottoa. Pöly on erittäin hankaavaa ja saattaa pitkällä aikavälillä synnyttää kulkureite

