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Artigo kumipäällysteet 
 
Yleiset puhdistus- ja hoito-ohjeet Pro-käsitellyille 
kumimatoille 
 
Artigo Granito 
Artigo Granito LL 
Artigo Kayar  
Artigo Kayar LL 
Artigo Multifloor/ND-Uni 
Artigo Uni LL 
Artigo Multifloor/ND-Nat  
 
 
 
 
 
Innovatiivinen Artigo PRO-käsittely antaa kumimaton pinnalle lisäsuojaa, nostaen 
maton vahvuutta ja kulutuskestävyyttä. Artigo Pro-käsitelty kumimatto ei tarvitse 
perinteistä vahausta. UV-valolla mattoon sidostettu PRO polymeeripinnoite takaa 
helpon käyttöönottosiivouksen ja vaivattoman ylläpitohoidon.  
 
Hyvin suunniteltu ja säännöllinen ylläpito pitää lattian pinnan näyttävässä 
kunnossa ja lisää tuotteen käyttöikää. 
 
Puhdistus- ja hoito-ohjeet perustuvat käyttökokemuksiin, keinot ja 
puhdistusaineet voivat poiketa suuresti riippuen eri tilojen ja alueiden 
vaatimuksista. 
 
Artigo-kumimattoja voidaan puhdistaa mopilla tai sähkökoneilla.  Suosittelemme 
seuraamaan tarkasti valmistajan antamia ohjeita sekä puhdistusaineiden että 
siivouksessa laitteiden osalta. 
 

Granito 

Granito LL 

Kayar 

Kayar LL 

Multifloor / ND-Uni 

Uni LL 

Multifloor / ND Nat 
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Uuden kumipinnan suojaaminen  
 

• Asennuksen valmistuttua, irrota irtolika kumipinnoilta. Aseta suojapeite 
tarpeettomien vaurioiden välttämiseksi, joita muut asennustyöt tai raskaat 
laitteet ja huonekalut voivat aiheuttaa.  

 
• Liankerääjämatto on helpoin tapa vähentää lian, soran ja kosteuden määrää 

lattia-asennusalueilla. Liankerääjämatto rajoittaa hankausta lattian pinnassa 
ja auttaa takaamaan tuotteelle ominaisen pitkän käyttöiän. 
Liankerääjämaton tulee olla 3-5 metriä pitkä ollakseen tehokas.  

 
• Käyttäessäsi uutta puhdistusainetta, testaa sitä ensin pienelle piilossa 

olevalle lattian osalle, esimerkiksi kalusteen alle.  
 
 
Asennuksen jälkeinen loppusiivous 
 

• Poista kaikki irtolika, pöly ja hiekka harjalla tai 
pölynimurilla. 

• Pese lattianpäällyste neutraalilla pesuaineella 
käyttäen moppia tai laajemmilla alueilla 
yhdistelmäkonetta. Huuhtele ja märkäimuroi 
(poista) huuhteluvesi. Toista huuhtelu ja 
huuhteluveden poisto kunnes 
pesuainejäämää ei ole maton pinnassa. Anna 
lattianpäällysteen kuivua. 

• Voimakkaasti likaantunut lattiapäällyste 
voidaan puhdistaa hidaskierroksista 
lattianhoitokonetta ja kevyesti hiovaa 
puhdistuslaikkaa käyttäen. Käytä 
pesulaitteessa karkeudeltaan punaista laikkaa 
3M-yhtiön asteikolla. Käytä neutraalia tai 
miedosti emäksistä pesuainetta riippuen 
liasta. Huuhtele ja märkäimuroi (poista) 
huuhteluvesi. Anna Lattianpäällysteen kuivua. 
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• Jos tarvitaan korkeakiiltoinen lopputulos, 
voidaan kumimaton pintaan sumuttaa 
kiilloke, jonka jälkeen pinta kiillotetaan 
kiillotuskoneella tarkoitukseen soveltuvalla 
kiillotuslaikalla.  

 

Päivittäinen huolto 
 
Poista pöly, lika ja tahrat lattiasta. 
 

• Puhdista harjalla, mopilla, mikrokuituliinoilla tai imurilla. Käytä 
yhdistelmäkoneita ja neutraaleja pesuaineita suuremmille alueille. 

• Poista lika ja tahrat neutraalilla tai miedosti emäksisellä pesuaineella. 
Pesuaine laimennetaan valmistajan ohjeen mukaan. 

 
Rutiinihuolto 
 
Päivittäistä huoltoa täydentää lattian pesu neutraaleilla pesuaineilla. 
 

• Lattianpäällyste puhdistetaan neutraalilla puhdistusaineella moppia 
tai yhdistelmäkonetta käyttäen.  

• Vaihtoehtoisesti tietyin väliajoin voidaan suorittaa kuivapesu/huolto 
käyttäen matalakierroksista kiillotuskonetta ja sopivaa (pehmeää) 
laikkaa. Koneen kierrokset ja käytettävä puhdistus-, kiillotusaine 
valitaan lattian likaisuudesta ja lattian halutusta kiiltoasteesta 
riippuen.   
 

Uudistava korjaushuolto 
 
Jos rutiinihuoltotoimenpiteet eivät riitä poistamaan likaa, on syvempi puhdistus 
tarpeen lattianpäällysteen alkuperäisen ulkonäön palauttamiseksi.  
 

• Puhdista lattianpäällyste neutraalilla tai miedosti emäksisellä 
puhdistusaineella. Käytä hidaskierroksista lattianhoitokonetta ja 
punaista pesulaikkaa 3M-yhtiön asteikolla. Huuhdo ja kuivaa 
lattianpäällyste. 

• Tarpeen vaatiessa uudista haluttu kiiltoaste sumuttamalla kiilloke 
pintaan ja kiillotuskonetta käyttämällä. Tässäkin tapauksessa 
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kiillotuskoneen laikan kierrosluku ja käytettyjen puhdistus ja 
kiillotusaineiden tyyppi valitaan lian tyypistä ja halutusta 
kiiltoasteesta riippuen.  

 
Varoitus 
 

• Useimmissa tilanteissa yllämainittu huolto-ohjelma riittää 
ylläpitämään lattianpäällysteen ulkonäköä. Erittäin raskaan 
kulutuksen alueilla Lattianpäällysteen käyttöikää voidaan kohottaa 
metallisoiduilla emulsioilla. Puhtaalle ja kuivalle lattialle voidaan 
haluttaessa levittää metallisoitua emulsiota  (halutulla kiiltoasteella). 
Levitä ensimmäinen kerros emulsiota huopalastalla ohuesti ja 
tasaisesti yhdensuuntaisin vedoin. Anna kuivua noin 30–40 
minuuttia. Kun ensimmäinen kerros on kuivunut, levitetään toinen 
kerros emulsiota ensimmäiseen kerrokseen nähden suorakulmaisin 
vedoin. Emulsion kuivuttua täydellisesti (yleensä n. 2 tuntia), lattia 
on käyttövalmis.  

• Vaihtoehtoisia metallisoituja emulsioita ovat esimerkiksi. Sutter 
professional/Meteor Lux tai Meteor Millenium (kiiltävä), Meteor Matt 
(matta). Johnson Diversey/ Taski Vision Star (kiiltävä), Taski Vision 
Silk (puolikiiltävä), Taski Vision Matt (matta). 

• Kaikkia siivous- ja huoltotuotteita on käytettävä vain tuotteiden 
valmistajien ohjeiden mukaisesti. 

• Älä käytä tiivistettyjä vahan/rasvanpoistoaineita PRO käsitellyillä 
lattianpäällysteillä. Jos tarpeen, käytä miedosti emäksisiä 
pesuaineita. 

• Siivous suorassa auringonvalossa voi aiheuttaa likaveden ja 
huoltotuotteiden kuivumista maton pintaan, vaikeuttaen 
puhdistusta. 

• Vältä hyvin karkeiden (hiovien) puhdistuslaikkojen käyttöä 
lattianhoitokoneessa. Vältä käyttämästä 3M-yhtiön väreiltään sinisiä, 
vihreitä, ruskeita ja mustia puhdistuslaikkoja.  Sinistä ja vihreää 
puhdistuslaikkaa tulee käyttää vain mahdollisen vanhan vahan 
poistoon. Kalusteiden jalkojen tulee olla pehmustetut, tyyppiä W EN 
12529 -mukaisesti. 


