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Bermanto® teollisuuslattioiden hoito-ohje
Päivittäin
Lakaise, imuroi tai kuivamoppaa kaikki irtonainen lika – erityisesti naarmuttava
materiaali, esim. kenkien mukana kulkeutuvat kivet sekä teollisuuden
toiminnasta lattialle joutunut karkea, kuluttava aines
Pyyhi lattialta (mielellään välittömästi) pois kaikki happamia aineita sisältävät
roiskeet, esim. kahvi, viinit, maito, mehut
Pese lattia lattianhoitokoneella käyttäen lievästi emäksistä (pH 8) Obtego® C-105
pesuainetta
o
o
o

Lisää lattianhoitokoneen säiliöön seos, jossa on n. 0,5 dl Obtego® C-105
pesuainetta sekoitettuna 10 litraan vettä
Käytä pesussa pehmeää tai keskikovaa pesulaikkaa
Pienemmillä alueilla lattian voi pestä manuaalisesti moppaamalla käyttäen
hieman vahvempaa seosta, esim. n. 1 dl Obtego® C-105 sekoitetaan 10
litraan vettä

Huoltopesu (n. 2 viikon välein)
Tee huoltopesu lattian likaantumisen mukaan n. 2 viikon välein
Pese lattia lattianhoitokoneella käyttäen emäksistä (pH 11), lattian suojausta
tehostavaa Obtego® C-205 pesuainetta
o
o
o

Lisää lattianhoitokoneen säiliöön seos, jossa on n. 0,25 dl Obtego® C-205 pesuainetta sekoitettuna 100 litraan vettä
Pienemmillä alueilla lattian voi pestä manuaalisesti, jolloin tulee käyttää
vahvempaa seosta n. 0,25 dl Obtego® C-205 pesuainetta 10 litraan vettä
Pese lattia manuaalisesti moppaamalla tai vaihtoehtoisesti voit levittää pesuaineen
ruiskulla ja levittää sen mopilla tai lastalla välttäen lammikoiden jäämistä lattialle

Pesuaineen kuivuttua kiillota lattia joko hidaskierroksisella (150–300 rpm) tai
paremman kiillon saadaksesi nopeakierroksisella (1500 rpm) lattianhoitokoneella

Peruspuhdistus (n. 2–4 vuoden välein)
Tee peruspuhdistus lattian likaantumisen ja kulumisen mukaan n. 2–4
vuoden välein
Pese lattia käyttäen emäksistä (pH 11) Obtego® C-10 pesuainetta
o
o
o
o

Lisää n. 0,5 dl Obtego® C-10 pesuainetta 1 litraan vettä – erittäin likaisilla,

öljyisillä ym. lattioilla käytä vahvempaa liuosta, jopa suhteessa 1:1
Levitä liuos esikastellulle lattialle ja anna sen vaikuttaa 2–10 minuuttia
(ei saa kuivua)
Pese lattia lattianhoitokoneella (punainen laikka) ja imuroi likainen vesi pois
Huuhtele lattia huolellisesti puhtaalla vedellä (neutraloi lattian)

Tee lattian impregnointi- ja suojauskäsittely alun perin käytetyllä Obtego®
- tuotteella (R-30, R-50 tai R-400)
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