
TEKSTIILILATTIOIDEN 
PUHDISTUS

VMC PROJECT / VM CARPET OY



KIILTO | TEKSTIILILATTIOIDEN PUHDISTUS

2

VMC Projectin tekstiililaatat ovat julkitilojen kovan kulutuksen 
tekstiililattiapintoja. Ne soveltuvat mm. toimistoihin, kouluihin, 
päiväkoteihin, hoivakoteihin, ravintoloihin ja hotelleihin. 
Tekstiililaatta on akustoiva materiaali, tekstiilin kauniit struktuurit ja 
värit tuovat eloa ja vaihtelevuutta lattiapintaan. 

Tekstiililaatat ovat erinomainen valinta niiden helpon siir-
rettävyyden ja työstämisen ansiosta asennuskohteissa sekä 
mahdollistaen yksittäisten laattojen vaihdettavuuden. Ne so-
pivat tilaan kuin tilaan. 
VMC Project tekstiililaattamallistoilla on mm. M1 sisäilman 
päästöluokitus, BREEAM, LEED pisteytykset sekä EPD ympä-
ristöseloste. Myös kierrätettävyys on huomioitu mm. Cradle 
to Crable -sertifikaateilla.
Tekstiililattioiden hoito-ohjeet auttavat säilyttämään tekstii-
lilattian tuoman viihtyisyyden ja siisteyden helposti ja tehok-
kaasti. Tekstiililattioiden ylläpitosiivous tehdään harjaavalla 
mattoimurilla. Syntyneet tahrat poistetaan heti tuoreeltaan. 
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KÄYTTÖÖNOTTOSIIVOUS
• Lattia imuroidaan harjaavalla Lindhaus LS50 Hybrid 

imurilla, ahtaammat tilat Lindhaus LS38 matto- ja 
lattiaimurilla.

• Mahdollinen tahrojen poisto tehdään 
Kiilto Pro Stain Spurtilla.

YLLÄPITOSIIVOUS
• Säännöllinen imurointi harjaavalla Lindhaus LS50 Hybrid 

imurilla tai ahtaammissa tiloissa Lindhaus LS38 matto- 
ja lattiaimurilla.

• Säännöllinen tahranpoisto Kiilto Pro Stain Spurtilla.

JAKSOTTAINEN PUHDISTUS
• Lattioiden pintapuhdistus joka 10. siivouskerta tai 

tarpeen mukaan Lindhaus LW46 Dual Core 
yhdistelmäkoneella. Puhdistusaineena Kiilto Pro Jiffy, 
annostus 1-2 ml / 1 l vettä.

PINTAPUHDISTUS TEKSTIILILAIKALLA JA 
LATTIANHOITOKONEELLA
• Lattioiden pintapuhdistus tarpeen mukaan 

CF Tekstiili-laikalla ja lattianhoitokoneella.
• Lattia imuroidaan harjaavalla imurilla. 
• Laikat kostutetaan vedellä. 
• Levitä Kiilto Pro Jiffy, annostuksella 5 ml / 1 l vettä pai-

nekannulla lattialle. Anna vaikuttaa muutama minuutti. 
• Aja lattianhoitokoneella ja tekstiililaikalla.
• Imuroi kuiva lattia harjaavalla imurilla.

KIILTO PRO STAIN SPURT
Käyttövalmis tahranpoistoaine

Poistaa tehokkaasti tahroja, käytetään 
sellaisenaan. Hajusteeton. pH n. 10,5.

KIILTO PRO JIFFY
Tekstiilipintojen puhdistusaine

Erinomainen tekstiilipintojen tahran-
poistoon ja pesuun. Monikäyttöinen, 

hajusteeton. Käyttöliuoksen pH n. 9,5.

LINDHAUS LS50 HYBRID
Matto- ja lattiaimuri

Käytettävissä sekä akuilla että verkkovir-
taisena, soveltuu erityisesti keskisuurten 
ja suurten tilojen puhdistamiseen. Matala 
imurointiyksikön rakenne ja alastaittuva 

ohjainyksikkö mahdollistavat myös ahtai-
den ja matalien paikkojen puhdistuksen.

LINDHAUS LS38
Matto- ja lattiaimuri

Käytettävissä sekä akuilla että verkkovir-
taisena, soveltuu erityisesti keskisuurten 
ja suurten tilojen puhdistamiseen. Matala 
imurointiyksikön rakenne ja alastaittuva 

ohjainyksikkö mahdollistavat myös ahtai-
den ja matalien paikkojen puhdistuksen.

CLEANFIX TEKSTIILILAIKKA
Mikrokuiteinen tekstiililaikka

Soveltuu tarrakiinnitteilsille 
tekstiililattioille.

LINDHAUS LW46 DUAL CORE
Yhdistelmäkone

Käytettävissä sekä akuilla että verk-
kovirtaisena, irrotettavat vesisäiliöt.

Keskisuurten ja suurten tilojen puhdis-
tamiseen. Matala pesuyksikön rakenne 
ja alas taitettava ohjainyksikkö mahdol-

listavat koneen monipuolisen käytön.
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PERUSSIIVOUS 
PAINEHUUHTELUKONEELLA
• Imuroidaan lattia harjaavalla Lindhaus LS50 Hybrid imurilla 

tai ahtaammissa tiloissa Lindhaus LS38 matto- ja 
lattiaimurilla.

• Levitetään Kiilto Pro Jiffy puhdistusaineliuos, annostus 
1 dl/1 l, tahrakohdille tasaisesti painesumutinkannulla ja 
annetaan vaikuttaa 5-10 min. Käsittele yhdellä kertaa 
enintään 50 neliötä.

• Hangataan tahrakohtia pehmeällä harjalla.
• Täytetään Cleanfix TW 412 / TW 600 painehuuhtelukone 

puhtaalla vedellä. Huuhdellaan pintaa painehuuhtelukoneel-
la, kunnes huuhtoutuva vesi on kirkasta.

• Lattian kuivuttua pinta on hyvä imuroida harjaavalla imurilla.
Huom! Varmista, että pinta on kuiva ennen käyttöönottoa.

TAHRANPOISTO
• Poista tahrat heti niiden ilmestyttyä.
• Imeytetään kosteat tahrat siivouspyyhkeeseen tai 

kertakäyttöpyyhkeeseen. 
• Suihkutetaan Kiilto Pro Stain Spurt tahrakohtaan tai 

pyyhkeeseen. Hangataan tahrakohtaa tahran 
ulkoreunoilta tahran keskustaan päin, jotta ei levitetä likaa 
isommalle alueelle.

KIILTO PRO FREEZE
Yleispuhdistusaine

Jäädyttää tehokkaasti ja helpottaa 
puhdistamista. Soveltuu myös aroille 

materiaaleille.

CLEANFIX TW 412 
Painehuuhtelukone

Kevyt ja helppo kuljettaa. Ihanteellinen 
pinten ja keskisuurten alueiden 

puhdistukseen. Nopea ja tehokas 
kahden pumpun ansiosta, irrotettava 

likavesisäiliö. Hyvä imuteho varmistaa, 
että tekstiilipinta kuivuu nopeasti pesun 

jälkeen. 

• Mikäli tahroja on useita, ja ne ovat tuoreita, suihkutetaan 
Kiilto Pro Stain Spurt tahroille. Ajetaan alue Lindhaus LW46 
Dual Core yhdistelmäkoneella puhdasvesisäiliö vedellä 
täytettynä.

Kuivuneet ja pinttyneet tahrat: 
• Kostetaan tahrat Kiilto Pro Stain Spurt :lla, annetaan 

vaikuttaa n. 5 min. Hangataan tahrakohtaa pehmeällä 
harjalla, imeytetään irtoava lika siivouspyyhkeeseen. 

• Huuhdellaan pinta vedellä kostutetulla siivouspyyhkeellä. 
Vaihtoehtoisesti käytetään painehuuhtelukonetta.

Huom! Tarkista erikoismateriaalien hoito-ohjeet.

PURUKUMIN POISTO
• Suihkutetaan Kiilto Pro Freeze kylmäspraytä suoraan 

poistettavaan purukumiin. 
• Irrotetaan jäätynyt purukumi välittömästi raaputtamalla. 
• Poistetaan muruset esim. imuroimalla. 
• Toista käsittely tarvittaessa.

CLEANFIX TW 600 
Painehuuhtelukone

Kestävä, erittäin suorituskykyinen. 
Joustoseinäisen 28 litran säiliön 

ansiosta käyttö on mahdollista suu-
rillakin pinta-aloilla. Kaksi pumppua 

takaavat tehokkaan puhdistuksen.
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Lue lisää: 
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