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Kährs Zero & GREEN on helppo huoltaa. Erittäin kestävä
lattiapinta kestää erittäin hyvin mekaanisia ja kemiallisia
vaikutuksia. Tämä on välttämätöntä taloudellisen ja
ekologisen puhdistuksen kannalta, joka mahdollistaa
alhaiset elinkaarikustannukset.
ENOMER®-lattiapäällysteet ovat siis käyttövalmiita
asennuksen ja rakentamisen päätyttyä puhdistuksen
jälkeen eivätkä vaadi ylimääräistä hoitoa.
Puhdistamalla ja huoltamalla lattiapäällystettä
säännöllisesti, käyttötiheyden ja käyttöalueen mukaan,
vältät ennenaikaisen kulumisen ja luot perustan
optimaaliselle hygienialle ja vuosien esteettisyydelle.
Käytä huopasuojia kaikkien huonekalujen jaloissa
estääksesi lattiat naarmuuntumasta ja pitääksesi ne
helposti hoidettavissa.

EHKÄISEVÄT TOIMENPITEET
Veden ja lian sisäänpääsyn vähentämiseksi merkittävästi,
sisääntuloalueella tulee olla riittävän mitoitettu
likaloukkuvyöhyke.
Naarmujen välttämiseksi huonekalut tulee varustaa
pehmeillä tuoli-/huonekalupyörillä tai suojaavilla
huonekaluhuovilla, jotka myös vaativat säännöllistä
huoltoa.
Rakennusvaiheessa päällyste tulee suojata vaurioilta.

KÄYTTÖÖNOTTOPUHDISTUS
Poista irtonainen lika pölynimurilla, mopilla tai harjalla.
Pese lattia yhdistelmäkoneella tai lattianhoitokoneella.
Käytä punaista pesulaikkaa tai keskikovaa harjaa miedolla
emäksisellä pesuaineella tai, jos lattia on erittäin likainen,
alkalista pesuainetta. Vältä liiallista veden käyttöä ja
varmista, että lattiapinta on kuivunut. Puhdas, kuiva lattia
voidaan tarvittaessa käsitellä hoitoaineella.

POLISHING
Zero-lattiat eivät vaadi kiillotusta tai kuivakiillotusta.

SÄÄNNÖLLINEN YLLÄPITO

Poista tahrat, esim. grafiittitahrat päivittäin, jotta lattiaan ei
pääse likaa.
Konepesua suositellaan säännöllisesti, kun lattiapinta-ala ja
käyttö sen sallivat. Näin lattia pysyy puhtaana. Käytä
koneessa pesuharjoja, punaisia pesulaikkoja tai sopivia
timanttilaikkoja.
Voit myös puhdistaa lattian myös SHS-koneella ja
soveltuvalla hoitoaineliuoksella.

PERUSPUHDISTUS
Jos säännöllinen huolto ei ole hyvässä tasapainossa,
peruspuhdistus saattaa olla tarpeen ennen huoltoohjelman tehostamista.
Pese lattia emäksisellä tai vahvalla emäksisellä liuoksella
sen mukaan, kuinka likainen lattia on. Noudata tuotteen
valmistajan ohjeita. Käytä yhdistelmäkonetta tai
lattianhoitokonetta punaisilla tai sinisillä pesulaikoilla.
Huuhtele ja kuivaa lattia.

TÄRKEÄÄ TIETOA
Lattiapäällysteellä on erittäin hyvä kemikaalinkestävyys ja
kaikenlaisia lattialle tarkoitettuja puhdistusaineita voidaan
käyttää. Erikoishoitotuotteiden käyttö ei ole välttämätöntä,
mutta joissain tilanteissa ne voivat auttaa manuaalisessa
kunnossapidossa.
Kährs suosittelee Nordic Ecolabelin hyväksymien
ympäristöystävällisten puhdistus- ja huoltotuotteiden
käyttöä. Näitä puhdistus- ja hoitotuotteita on saatavilla
monilta tunnetuilta toimittajilta.

KÄYTTÖIKÄ
Zero & GREEN on kestävä lattiapäällyste, joka ei yleensä
tarvitse perusuudistusta elinkaarensa aikana.
Erikoisolosuhteissa, joissa on erittäin vilkasta liikennettä,
pinta saattaa kulua, jolloin lattia ei ole niin helppo pitää
puhtaana. Pinta on mahdollista uusia levittämällä päälle
uusi PUR-pinnoite. Tarkempia tietoja näistä toimenpiteistä
voi kysyä Kährsiltä.

Poista irtonainen lika. Käytä ylläpitopuhdistuksessa kuivia
ja/tai kosteita menetelmiä. Kuivausmenetelmiä
suositellaan vuorotellen kosteisiin menetelmiin, jotta
lattiaan ei pääse likaa. Varmista, että lattian pinta on
kuiva.
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