Hoito-ohje
BONA PURE -PINNOILLE

BONA PURE:lla käsiteltyjen pintojen hoito
Bona:n mielestä lattianhoito-ratkaisut tulee kestää eliniän ja tarjoaakin siihen täydelliset tuotteet. Säännöllinen lattianhoito
onkin avain parempiin ja pitkäikäisiin pintoihin. Bona:n lattianhoitotuotteet toimivat tehokkaasti, vahingoittamatta lattiaa
tai ympäristöä. Oli sitten kyseessä jokapäiväinen puhdistus tai uudelleen pinnoitus, Bona:n hoito-ohjeet takaavat kauniin
ja turvallisen elinkaaren lattiallesi.
Tämä hoito-ohje kattaa kaikki entisöidyt ja/tai uusitut joustolattiapinnat jotka on käsitelty ja suojattu Bona Pure:lla.
Huomioithan että alla käsitellyt hoito- ja ylläpito-ohjeet ovat viitteellisiä esimerkkejä. Jokainen lattia pitää määritellä
yksilöllisesti ja sovittaa hoitokertojen määrä vastaamaan lattian kulutusta. Voit vähentää lattioidesi kulumista ja pidentää
niiden elinkaarta noudattamalla suosituksiamme jotka löytyvät tämän oppaan lopusta.

Jälkeen

Ennen

HUOLTO- /YLLÄPITOVÄLI / ESIMERKKI
Huolto-/ylläpitoväli riippuu lattiasi käyttötarkoituksesta ja sijainnista.
Alla olevan taulukon avulla voit suunnitella lattiasi puhdistuksen helposti ja nopeasti, parhaalla lopputuloksella.

TYYPPI

PUHDISTUS

TUOTE

HOITOLAKKAUS
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TOIMISTO/
LIIKETOIMINTA

JULKINEN
TILA

Irtonaista likaa
Bona Dusting Pad

1-2x/viikossa

3-5x/viikossa

Kiinnittynyttä likaa
Bona Clean R50 1:200

Viikottain

Viikottain

2x/viikossa

Kuukausittain

Viikottain

Puhditus ja kevyt hoito
Bona Clean R60 1:200
SYVÄPUHDISTUS

KOTONA

Syväpuhdistus
Bona Remove R 1:10
Hoitolakkaus,
pysyvä kulutuspinta
Bona Pure

Joka 2. kk

1x/vuodessa

Joka 5-10 vuosi

3-4x/vuodessa

Joka 3-5 vuosi

Päivittäin

4-6x/vuodessa

Joka 2-3 vuosi

INTRO
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Hoito-ohjeet
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PUHDISTUS

BONA PURE -pinnoille

Irtonainen lika
Irtonaisen lian poistamiseksi imuroi tai moppaa pöly normaalisti
Bona Commercial System Kit:in ja Bona Dusting Pad:in
avulla.
Poista pienet roiskeet ja tahrat Bona Spray Mop:lla.
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Kiinnittynyt lika
Bona suosittelee kaksiosaista puhdistusmenetelmää. Saat parhaan tuloksen tällä vaihto-kierrolla. Bona Clean R50
liuottaa tehokkaasti likaa, kun taas Bona Clean R60 puhdistaa ja suojelee. Käytä jokapäiväiseen pesuun Bona Clean
R50:ä ja kerran viikossa korvaa se Bona Clean R60:llä.

MENETELMÄ

50

Käsin
1
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2

Laimenna Bona Clean R50 tai Bona Clean R60
puhtaan veden kanssa (1:200).

1

Laimenna Bona Clean R50 tai Bona Clean R60
koneen säiliöön (1:200).

2

Kiinnitä valkoinen tai punainen pesulaikka koneeseen.

3

Aloita puhdistus käyttämällä mahd. vähän vettä ja
varmista ettei lattiaan jää roiskeita.

4

Vaihda puhdistusvesi usein.
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10L

Upota Bona Cleaning Pad liuokseen
ja märkä-moppaa lattia.

Koneella
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ml

50

ml

10L

Hoito-ohjeet
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SYVÄPUHDISTUS
Ajan kuluessa ja kovan kulutuksen seurauksena itsepintaiset tahrat ja jäämät kerääntyvät ja pilaavat lattian pinnan.
Bona Remove R:n ja Bona PowerScrubber:in avulla saat elvytettyä joustolattiat takaisin eloon. Tuloksena palautettu
raikkaus ja ulkonäkö ilman remontteja ja ajanhukkaa.

TOIMENPIDE

© A.I.S.E

1

Imuroi tai kuiva-moppaa kohdealue.

2

Asenna punaiset harjakset Bona PowerScrubber:iin

3

Kaada säiliööön 1 litra Bona Remove R:a. Täytä
loppusäiliö 9 litralla vettä.

4

Aseta kääntökahva medium -paineelle.

5

Käy koneella järjestelmällisesti läpi koko alue puhdistaen
lattian. Pidä kone koko ajan liikkeessä, älä koskaan aja
sillä kuivana. Hyvin vaikean lian kanssa, levitä puhdistusaine
PowerScrubber:n avulla ja anna sen liota muutama
minuutti ennen uudelleen yliajoa.

6

Siirrä kone syväpuhdistuksen jälkeen vedenpitävälle
alustalle. Pyyhi koneen pohja tiputtelun ehkäisemiseksi.
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TIP

•

Jos tarvitset lisää tehoa, kuten voimakkaasti syöpyneen lian tai itsepintaisten kulumien käsittelyyn, kone voidaan asettaa maksimi
paineelle. Estääksesi lattialle aiheutuvaa vauriota, on erityisen tärkeää että kone pidetään kokoajan liikkeessä eikä sillä
koskaan ajeta kuivilla harjaksilla!

•

Laimenna Bona Remove R 1:1 (50%) suihkupulloon. Suihkuta reilusti kuluneet alueet ja anna liuottua 3 minuuttia ennen
Bona PowerScrubber:lla työstämistä.
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KIILLOKKEEN POISTO
Vanhojen hoitotuotteiden poistaminen lattiapinnasta helpottuu, kun nestemäinen poistoaine levitetään halutulle pinnalle. Tässä ohjeessa
kerrotaan, miten poistat Bona Shield R:n tai vastaavan tuotteen, kuten vahan tai elvyttäjän (refresher) joustolattiasta.

VAIHE 1. KIILLOKKEEN ARVIOINTI
Arvio vanhan kiillokkeen tai vahan paksuus lattiapinnassa. Tämä on ensimmäinen, tärkeä vaihe poistotyön suunnittelun
kannalta. Lattiapinnan kiillokkeen määrä on hyvä mittari kun arvioidaan tarvittavat poistotoimenpiteet . Jos
pinnassa on useita kerroksia kiilloketta, poistotoimenpide pitää ehkä toistaa. Likaa voi jäädä kiinni vanhan kiillokkeen
jäämiin lattiapinnassa mikä voi vaikeuttaa tulevan pinnoitteen tarttumista.

MENETELMÄ
1

Laimenna Bona PowerRemove R puhtaan veden kanssa (1:1)
ja levitä se pienelle alueelle lattaialle (n. 5 cm Ø). Aloita alueelta
joka ei ole parhaiten esillä.

2

Jos pinnassa on kiilloketta, pinta yleensä muuttuu maitomaiseksi
muutamassa minuutissa, mutta poikkeuksiakin on.
Raapaise pintaa esim. kolikolla nähdäksesi onko PowerRemover
pehmentänyt pinnan. Jos pinnassa on ollut kiilloketta, sen pitäisi
irrota helposti kolikon avulla.

3

Pyyhi pois ylimääräinen PowerRemover muutaman minuutin kuluttua
estääksesi pinnan vahingoittumisen.

4

Jos kiilloke pehmenee tosi nopeasti, voidaan seosta laimentaa.

VAIHE 2. KIILLOKKEEN POISTO
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KIILLOKKEEN POISTO
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VAIHE 2. KIILLOKKEEN POISTO
Remover pehmentää hoidettavan kerroksen jolloin koneellinen poistotyö helpottuu. Kun kiilloke on pehmentynyt
ja hangattu pehmeäksi, ylimääräisen materiaalin poisto käy Bona PowerScrubber:lla tai märkä-pölynimurilla.

MENETELMÄ
1
2

Imuroi tai kuiva-moppaa työskentelyalue.
Sekoita Bona PowerRemove R veden kanssa
sopivan vahvuiseksi.

3

Levitä ohennettu Bona PowerRemove R osaan
pinnasta mopin avulla. Anna liuoksen liuottaa
kiilloketta n. 5-10 minuutin ajan. Älä päästä puhdistus-
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liuosta valumaan ylenmäärin mahdollisiin pinnan rakoihin.

4

Hankaa alue buffing-koneella johon on asennettu
vihreä laikka.
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5

Poista liuennut kiilloke välittömästi käyttäen
Bona PowerScrubber:ia jossa vihreät harjakset
tai työhön sopivaa märkä-imuria.
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6

Toista toimenpide seuraavan alueen kanssa.

7

Kun koko lattia on hoidettu, puhdista se vielä kertaalleen
pelkällä vedellä neutralisoidaksesi pinnan. On tärkeää
että kaikki Bona PowerRemove R:n jäljet on poistettu
ennen minkään pinnoitteen levittämistä.

8

Anna pinnan kuivua kauttaaltaan.
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Uudelleen päällystys
Uudelleen päällystys antaa lattianpinnallesi kestävän suojakerroksen. Toimenpide poistaa kulumajäljet ja pintanaarmut,
säilyttäen kauttaaltaan ulkoasun ja liukueston. Kausittainen uudelleenpäällystys pidentää merkittävästi lattiapintasi
elinikää.Nämä seuraavat työvaiheet edellyttävät että alkuperäinen pinta on käsitelty Bona Pure:n avulla ja puhdistettu
Bona:n suosittelemia ohjeita noudattaen, pinnoille joissa ei ole käytetty kiillokkeita, Refresher:eitä tms. tuotteita. Jos
tämänkaltaisia lattian ylläpito-tuotteita on käytetty, seuraa ensin kiillokkeen poisto-ohjeet (sivu 5) ennen uudelleenpäällystystä.

VAIHE 1. PINNAN VALMISTELU
MENETELMÄ
1

Käy läpi syväpuhdistus -vaiheet sivulta 3.

2

Hio alue pintapuolisesti käyttäen Bona Diamond
Abrasives-laikkoja (karkeus 240). Asenna hiomalaikat
Bona Quattro Disc:iin, asenna myös välilaikat.
Varmista että koko alue on hiottu. Hio kulmat
ja reunat käsin tai pyöröhiomakoneella, esim.
Bona SupraFlex. Hionta on hyvin pinnallinen eikä se
näinollen muuta alkuperäisen pinnan ulkonäköä.

Vaihda säiliöön puhdas vesi ja puhdista pinta
Bona PowerScrubber:lla poistaaksesi hiontapölyn.

VAIHE 2. LAKAN LEVITYS
MENETELMÄ
1

Sekoita Bona Pure ämpärissä kovettajansa kanssa.
Suosittelemme koneellista sekoittamista. Sekoitettu
tuote tulee käyttää 2 tunnin kuluessa.

2

Levitä sekoitus käyttämällä Bona Polyester Roller:ia (8-10
m2/lit). Levitä ristikkäin varmistaaksesi että koko lattia-
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pinta on hoidettu, välttäen tuotteen kasautumista.
3

Anna kuivua. Lattiapinta kestää normaalisti kevyttä
kävelyä 12 tunnin jälkeen. Täysi kovuus saavutetaan
5-7 päivän jälkeen.
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OPTIMAALINEN LATTIANHOITO
Suojaa lattiat
•

Asenna tuolien ja pöytien jalkoihin "tassut" estääksesi

Laikkojen koodit
•

naarmuuntumiset.
•

Laikkojen karkeus-värikoodit saattavat vaihdella
eri valmistajien/maahantuojien välillä.

Rullakoiden yms. pyörien tulisi olla pehmeää materiaalia jotka • Valkoinen tai punainen Bona Laikka on paras peruson tarkoitettu joustaviin lattiapintoihin (EN425:n mukaan).

puhdistus tarkoituksiin.
• Siniset tai vihreät laikat eivät sovellu perus-lattianpuh-

distukseen tai ylläpitoon.

Käytä sisäänkäynti -ratkaisuja
•

Jopa 80% liasta joka päätyy sisätiloihin tulee

•

niitä tule koskaan käyttää puhdistukseen.

kenkien mukana.
•
•

Ruskeat ja mustat laikat ovat voimakkaasti hiovia eikä

Käytä oikean kokoisia ja hyvälaatuisia eteismattoja
(mielellään yli 6m2).

Koneiden nopeudet

Kuten kaikessa lianpoistossa, myös eteismatot

•

tulee puhdistaa säännöllisesti, likaantumisen

Käytä konepuhdistukseen (pyörivällä kiekolla)
150-300 rpm nopeuksia.

estämiseksi.
Suositellut lattianhoito-tuotteet
Säännöllinen puhdistus
•
•

Bona Clean R50 tai Bona Clean R60 peruspuhdis-

ja hyödyllisempää kuin ajoittainen syväpuhdistus.

tukseen, Bona Remove R syväpuhdistukseen ja

Käytä suositeltuja tuotteita. Korkealaatuiset puhdistus-

Bona Shield R suojaus-käsittelyihin.

Noudata aina saamiasi Terveys- ja turvallisuusohjeita.

tietoa tuotteiden takuuehdoista.

Lattianhoito-kemikaalien ohjeiden vastainen käyttö
Liiallinen tai liian vähäinen lattianhoito-kemiaalien
käyttö voi vaikuttaa joustolattiapinnan toimivuuteen.

•

Jos käytät vaihtoehtoisia tuotteita, ole yhteydessä
toimittajaasi saadaksesi lisätietoa, ohjeita ja

voi aiheuttaa vahinkoa tai värivirheitä.
•

•

ylläpitoon ja ovat samalla kustannustehokkaita.

Lattianhoito-kemikaalien käyttö
•

Bona suosittelee laimennettuna seuraavia tuotteita:

Säännöllinen puhdistus on kustannustehokkaampaa

tuotteet ja laitteet takaavat parhaan lopputuloksen
•

•

Älä käytä hankaavia pulvereita tai puhdistusaineita.
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USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET
Miten usein lattia tulisi puhdistaa?

Miten poistaa tahrat?

Optimaalinen puhdistus- ja huoltoväli riippuu

Jos mahdollista, poista tahrat välittömästi.

lattian käyttöasteesta.

•

Valtaosa tahroista voidaan poistaa turvallisesti käyt-

Tehtäessä puhdistus- ja ylläpitosuunnitelmaa,

täen kuivaa (paperi) pyyhettä, vettä, pesuainetta, tärpättiä

tulee miettä seuraavia asioita:

tai alkoholia (tässä järjestyksessä).
•

Älä käytä voimakkaasti emäksisiä aineita, kuten ammoni-

•

Onko lattiapinta lähellä sisäänkäyntiä?

akki tai sooda, tai voimakkaita liuottimia kuten asetoni,

•

Kerääntyykö pinnalle lähinnä kuivaa vai märkää likaa?

ne voivat aiheutaa haittaa ihmisille tai lattiallesi. Jos joku

•

Minkäkaltaista liikennettä pinnalla tulee olemaan?

toimenpide askarruttaa, kokeile ensin mallikappaleeseen

On hyvä myös muistaa että vaaleapintaiset lattiat vaativat

tai huomaamattomaan kohtaan lattiassa (nurkat, katveet).

yleensä useammin puhdistusta.
Miten usein ylläpito-pinnoite tulisi levittää?
Bona:n yleis-ylläpitosuunnitelma antaa hyvän rungon asiaan.
•

Jokainen lattia pitää kuitenkin arvioida aluksi erikseen
ajan ja käytön puitteissa niin että löydetään sopiva
hoitoväli lattian kulutukseen sopeutettuna.

Ohjeemme ja suosituksemme on laadittu tarkkaan tiedossa oleviemme yleisten ehtojen ja määräystemme sekä omaamamme tiedon perusteella. Sekä valmistavat että itse
erilaisiin työprosesseihin kokoamamme ohjeet on laadittu parhaan tietämyksemme perusteella, kuitenkaan olematta täydellisiä. Käyttäjän vastuulla on testata suosituksia ja
tuotteita aina tapauskohtaisesti ja näin varmistaa tuotteen soveltuvuus kyseiseen projektiin (esim. koe-testaamalla). Oletamme että työn tekevä ammattilainen tutustuu tarkasti
tuotteen etiketteihin, tuotekortteihin ja teknisiin ohjeisiin tuotteen käyttöön ja ominaisuuksiin liittyen sekä noudattaa yleisiä alan säädöksiä ja ohjeita. Tämä hoito-ohje korvaa
aiemmat ohjeet ja versiot.
.
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