OHJE
7.12.2016

Puhtaus- ja huoltopalvelut

Lapin keskussairaalan ja
psykiatrian klinikan
lattiamateriaalit ja niiden hoito
LSHP:n laitoshuoltajat

SISÄLLYS
MARMORI ........................................................................................................................... 2
KERAAMINEN LAATTA....................................................................................................... 3
MOSAIIKKIBETONI ............................................................................................................. 4
TURVALATTIA .................................................................................................................... 5
MUOVIPÄÄLLYSTEET ........................................................................................................ 6
MASSALATTIA .................................................................................................................... 7
PVC- VAPAAT enomer -matto ............................................................................................. 8
KUMILATTIA ........................................................................................................................ 9
KVARTSIVINYYLILAATTA ................................................................................................ 10
PERUSPESU ..................................................................................................................... 11

OHJE
7.12.2016

Puhtaus- ja huoltopalvelut

MARMORI
Pääsisäänkäynti

Marmori on arka:



happamille (pH 0-4,9) sekä
vahvasti emäksisille (pH 11,1–14) puhdistusaineille

Käyttöönottopuhdistus:



Irtolika poistetaan kuivilla tai nihkeillä menetelmillä
Pesu koneellisesti
- heikosti emäksisellä puhdistusaineella

Päivittäinen siivous:




kuivamoppaus moppikoneella
yhdistelmäkone/ timanttilaikka (lila) /1 viikko
ylläpitohoito oranssi-vihreä laikka/ 3 viikkoa

Jaksottainen siivous:


2 x / vuodessa peruspuhdistus sienna timanttilaikka, jonka jälkeen ylläpitohoito
jatkuu yllä olevan ohjeistuksen mukaisesti
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KERAAMINEN LAATTA
(lasittamaton)

Käyttöönottopuhdistus: (viikko asennuksen jälkeen)




Irtolika poistetaan kuivilla tai nihkeillä menetelmillä
Lattia pestään yhdistelmäkoneella, heikosti emäksisellä puhdistusaineella.
Voidaan käsitellä kivisuoja-aineella

Ylläpitohoito:



Irtolika poistetaan kuivilla tai nihkeillä menetelmillä
Ajo yhdistelmäkoneella, heikosti emäksisellä puhdistusaineella

Peruspuhdistus:



Yhdistelmäkoneella, punainen tai sininen laikka
Heikosti emäksinen puhdistusaine
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MOSAIIKKIBETONI
Portaikot, leikkaussalit (sähköä johtavat)

Ei kestä voimakkaita emäksiä tai happoja

Käyttöönottopuhdistus:




Irtolika poistetaan kuivilla tai nihkeillä menetelmillä.
Pesu yhdistelmä- tai lattianhoitokoneella punaisella laikalla, neutraali tai
heikosti emäksinen puhdistusaine.
Huuhtelu

Päivittäinen siivous:



Nihkeä/kosteapyyhintä
Pesu yhdistelmäkoneella

Peruspuhdistus:





Pesu yhdistelmä- tai lattianhoitokoneella
Sininen laikka
heikosti emäksisellä tai emäksisellä puhdistusaineella.
Vahanpoisto / Vahaus
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TURVALATTIA
(liukastumisen estävä lattia) muovimatto, alumiinioksidikiteitä läpi maton
rakenteen pinta piikarbidia- sekä kvartsikiteitä.

00-krs pukuhuoneet/käytävä

Käyttöönotto puhdistus:




Irtolika poistetaan kuivilla tai nihkeillä menetelmillä
jonka jälkeen lattia puhdistetaan emäksisellä puhdistusaineella,
yhdistelmäkoneella, sininen tai ruskea laikka.

Ylläpitohoito:


Puhdistus heikosti emäksisellä aineella, joko käsimenetelmin tai yhdistelmäkoneella, harja-alusta.

Peruspuhdistus:


Poista irtolika. Vahvasti emäksinen aine ja yhdistelmä tai lattianhoitokone.
Ruskea laikka tai harja-alusta.

Tahranpoisto:




Tahrat tulee poistaa tuoreeltaan, emäksisellä aineella.
Ruosteeseen ja kalkkiin tehoaa parhaiten kalkin poistoaine.
Lattia kestää hyvin emäksiä ja laimeita happoja, liuottimien käyttöä tulee välttää.
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MUOVIPÄÄLLYSTEET
puristettu pur-käsitelty, pvc kalvopintainen esim. Esdrad, Illustra

Käyttöönottopuhdistus:





Irtolika poistetaan kuivilla tai nihkeillä menetelmillä
Pese lattia koneellisesti, punaisella tai oranssivihreällä laikalla
Heikosti emäksinen tai likaantuneempi lattia emäksisellä puhdistusaineella.
Kiillota puhdas lattia SHS-koneella, joko kuivana tai hoitavan aineen kanssa.

Ylläpitohoito:




Käytä siivouksessa kuivia/nihkeitä menetelmiä vuorotellen kosteiden kanssa.
Säännöllinen yhdistelmäkoneajo pitää lattian puhtaana ja vältyt raskailta
peruspuhdistuksilta.
Käytä heikosti emäksistä puhdistus- ja hoitoainetta. Voit puhdistaa lattian myös
SHS-koneella hoitoainetta käyttäen

Peruspuhdistus:




Pese lattia likaisuuden mukaan heikosti emäksisellä tai emäksisellä
puhdistusaineella.
Käytä lattianhoitokonetta ja punaisia tai sinisiä laikkoja. Huuhtele lattia huolellisesti.
Kosteapyyhi puhdas lattia hoitoaineliuoksella ja aja kuiva pinta SHS-koneella.

Suojaus:



Uutta lattiaa ei vahata; matot ovat tehtaalla valmiiksi PUR-käsiteltyjä
(= polyuretaani).
Voimakkaammin rasitetuille alueille voit tehdä tarvittaessa paikkavahauksen.
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MASSALATTIA
Viasol EP-C500S (2-komponenttinen, liuotteeton, itsetasoittuva, nopeasti kuivuva
värillinen pinnoite)
Apteekki, siivouskeskus
Sikafloor 264 (2-komponenttinen telattava epoksi pinnoite ja pintalakka)
Materiaalikeskus, 0-kerroskäytävä

Käyttöönottopuhdistus:




Irtolika poistetaan kuivilla tai nihkeillä menetelmillä
Pese lattia koneellisesti, punaisella tai oranssivihreällä laikalla
Heikosti emäksinen tai likaantuneempi lattia emäksisellä puhdistusaineella.

Ylläpitohoito:


Puhdistus heikosti emäksisellä aineella, joko käsimenetelmin tai yhdistelmäkoneella, harja-alusta tai oranssi/vihreä laikka.

Tahranpoisto:


Puhdistukseen voidaan käyttää rasvanpoistoaineita ja sitruunahappopohjaisia
puhdistusaineita. Huuhtele huolellisesti.
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PVC- VAPAAT enomer -matto
esim. lifeline, zero

Käyttöönottopuhdistus:
 Irtolika poistetaan kuivilla tai nihkeillä menetelmillä
 Pese lattia koneellisesti, punaisella tai oranssi/vihreä laikka
 Heikosti emäs tai likaantuneemmalle lattialle emäksistä pesuaineliuosta.
 Vältä liiallista veden käyttöä ja huolehdi, että lattian pinta jää kuivaksi.
 Puhtaan ja kuivan lattian voi haluttaessa käsitellä hoitavalla aineliuoksella.
Ylläpitohoito:
 Käytä ylläpitosiivoukseen kuivia ja/tai nihkeitä menetelmiä.
 Kosteampia menetelmiä on syytä käyttää vuorotellen kuivien menetelmien kanssa
pinttymien ehkäisemiseksi.
 Huolehdi, että lattian pinta jää kuivaksi.
 Käytä heikosti emäksistä puhdistus- ja hoitoainetta.
 Käytä yhdistelmäkonetta aina kun se on mahdollista tilan koon ja käytön mukaan.
Lattia pysyy silloin puhtaampana. Koneessa käytetään punaisia tai oranssi/vihreitä
laikkoja.
 Voit puhdistaa lattian myös SHS-koneella hoitoainetta käyttäen etenkin runsaammin
kalustetuissa tiloissa.
Peruspuhdistus:
 Pese lattia likaisuuden mukaan emäksisellä tai vahvasti emäksisellä puhdistusaineliuoksella.
 Menetelmänä yhdistelmäkone tai lattianhoitokone, oranssi/ vihreä, punainen tai
sininen laikka.
- Huuhtele lattia.
 Puhdas ja kuiva voidaan käsitellä hoitavalla aineella.
 Haluttaessa kuivapinta voidaan kiillottaa.
Tahran poisto:
 Poista tahrat, esim. grafiittijäljet päivittäin pinttymien ehkäisemiseksi.
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KUMILATTIA
Hissit

Käyttöönottopuhdistus:





Irtolika poistetaan kuivilla tai nihkeillä menetelmillä
Lattianhoitokoneella käyttäen esim. punaista laikkaa.
Emäksinen puhdistusaine.
Kuivaa lattia.

Ylläpitohoito:





Nihkeä/kosteapyyhintä tai yhdistelmäkone,
punainen tai oranssi/vihreä laikka.
Heikosti emäs tai likaantuneemmalle lattialle emäksistä pesuaineliuosta.
Tarvittaessa lattia kuivataan.

Tahran poisto:



Tahrat tulee poistaa tuoreeltaan.
Tahrat, jotka eivät lähde normaalissa pyyhinnässä, voidaan poistaa
tahranpoistoliuoksella.

Peruspuhdistus:






Irtolika poistetaan.
Lattia puhdistetaan emäksisellä puhdistusaineella
Pesuaine annostellaan lattian likaisuuden ja annosteluohjeen mukaan.
Pese lattia koneellisesti, punainen tai oranssi/vihreä laikka tai harja-alusta
Lattia kuivataan.
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KVARTSIVINYYLILAATTA
Hovi-laatta
Käytävät

Käyttöönottopuhdistus:





Irtolika poistetaan kuivilla tai nihkeillä menetelmillä
Pese lattia koneellisesti yhdistelmäkoneella ja punaisilla laikoilla, harjakoneessa
keskikovat harjat tai käytä lattianhoitokonetta ja vesi-imuria.
Heikosti emäksinen puhdistus- ja hoitoaine. Huuhtele lattia hyvin.
Vältä kuitenkin liiallista vedenkäyttöä.
Kiillota lattia SHS-koneella. Käytä kiillotuksessa hoitavaa ainetta.

Suojaus:


Uutta Hovi-laattaa ei vahata. Laatat on PUR-käsitelty (polyuretaani) valmiiksi
tehtaalla.

Ylläpitohoito:


Käytä siivouksessa kuivia/nihkeitä menetelmiä vuorotellen kosteiden kanssa.
Säännöllinen yhdistelmäkoneajo pitää lattian puhtaana ja vältyt raskailta
peruspuhdistuksilta. Käytä heikosti emäksistä puhdistus- ja hoitoainetta.
Voit puhdistaa lattian myös SHS-koneella hoitoainetta käyttäen.

Peruspuhdistus:






Pese lattia emäksisellä tai vahvasti emäksisellä puhdistusaineella. Käytä lattianhoitokonetta ja punaista tai sinistä laikkaa, vanhemmalle ja runsaasti likaantuneelle lattialle ruskeaa laikkaa.
Huuhtele lattia huolellisesti.
Kosteapyyhi puhdas lattia hoitoaineliuoksella ja aja kuiva pinta SHS-koneella.
Voimakkaammin rasitetuille alueille voit tehdä paikkavahauksen
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PERUSPESU
1. Pintapesua voidaan käyttää peruspesun vaihtoehtona silloin, kun lattian
vahapinta ei ole liian kulunut.


Menetelmän tarkoituksena on poistaa pinnoilta kiinnittynyt lika, joka ei lähde pois
normaaleilla ylläpitosiivousmenetelmillä.



Samalla voidaan myös elvyttää kulunutta suojapintaa.



Voidaan tehdä yleispuhdistusaineella tai SPP-laikalla

2. Vahanpoisto ja vahaus


Anna vahanpoistoaineliuos vaikuttaa 10–15 minuuttia pintamateriaalista riippuen.
Huolehdi ettei liuos pääse kuivumaan lattialle.



Lattianhoitokone ja (pintamateriaalista riippuen) musta laikka



Hankaa reuna-alueet huolellisesti käsin puhtaaksi. Tarvittaessa käytä raappaa.



Imuroi liuos pois pinnoilta, huuhtele. Jos vahanpoistoaine on huuhteluvapaa,
riittää kosteapyyhintä lattialle.



Vahattavan pinnan tulee olla kuiva ja puhdas
o Etene järjestelmällisesti.
o Anna kuivua n. 30 minuuttia olosuhteista riippuen.
o Levitä uusi kerros kuivuneelle pinnalle.
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