
Käytto-, puhdistus- ja huolto-ohje 
  
 

Lattian lakkapinnan puhdistukseen suosittelemme lakkavalmistajan (Bona) puhdistusaineita. Hoitotuotteiden (vahat, 
kiillokkeet, silkonit, jne) käyttö on kielletty. Tuotteet liukastavat lattian ja estävät huoltolakkausten suorittamisen. 

    

ENNALTA EHKÄISEVÄT TOIMENPITEET 
 Sisäänkäynnit/urheilutilan oviaukot tulisi varustaa riittävän suurilla(min. 3 askelta)eteismatoilla. 

Suoraa sisäänkäyntiä ulkotiloista urheilutilaan ei tulisi sallia. 
 Lattialla saa käyttää vain sisäpelikenkiä, joiden pohjat ovat vaaleat. 
 Mikäli lattialla kuljetaan muilla kuin urheilujalkineilla (muut tilaisuudet), tulisi sisääntulot  varustaa 

lisämatoilla. 
 Siirrettävät urheiluvarusteet, kuten esim. maalit tulisi varustaa huopa- tai kumitassuin lattian 

naarmuuntumisen ehkäisemiseksi. 
 Lattian puhdistamisesta huolehditaan säännöllisesti. 

PÄIVITTÄINEN PUHDISTUS 
Lattia puhdistetaan päivittäin  lakaisemalla, kuivalla mopilla tai pölynimurilla 

VIIKOTTAIN / TARVITTAESSA  Bona Sportive Cleaner

Lattia pestään Bona Sportive Cleaner pesuaineella, joko nihkeällä mopilla  tai 
yhdistelmäkoneella. Koneessa tulee käyttää vain pehmeitä harjoja ja koneen tulee 
pystyä imemään pesuvesi välittömästi pois. KÄYTÄ VETTÄ HYVIN VAROEN! 
Pesuaineseos: 0.5 – 1.0 dl / 10 litraa vettä

  TAHROJEN POISTO  BonaTech Remover 
BonaTech Remover soveltuu erinomaisesti kengistä jääneiden kitkajälkien poistoon.     
Sumutuspulloon tehdään valmis 10 -20 % Remover -seos, jota suihkutetaan suoraan 
tahran  päälle. Jälki pyyhitään lattiasta ja  loput pesuaineesta  poistetaan lattiasta puhtaalla vedellä 
ja liinalla. Tarvittaessa voi aineen vaikutusta tehostaa hankaamalla tahraa punaisesta 
lattiankiillotuslaikasta leikatulla hankaustyynyllä. Älä käytä karheampaa tyynyä – lakkapinta 
vaurioituu ja kerää likaa helpommin. Kiinteät tahrat, kuten purukumi, voidaan poistaa varovasti 
muovilastalla raaputtaen ja  lakka-pintaa varoen. 
 

LAKKAPINNAN HUOLTO JA UUDISTAMINEN 
Kovan käytön seurauksena parkettilattian lakkapintaa joudutaan huoltamaan. Lakkapinnan kulumista 
tarkkailemalla  sekä oikein ajoitetulla paikkalakkauksella säästetään kustannuksia ja pidennetään lattian 
perushuoltoväliä  vuosilla. Lakkapinnan huollon merkkejä lattiassa ovat: 

• Kulumat linjamerkinnöissä
• Kulumat kovan kulutuksen alueilla, korin alla, maalialueilla, käsipallon 6 m kaarella jne.
• Urheilutilan sisäänkäynnit.

Näissä kohdissa pienellä pensselillä tehdyt huoltolakkaukset ehkäisevät tehokkaasti suurempien 
lakkapintavaurioiden syntyä. Puhdistuksesta vastaavan henkilön tulee tarkkailla lakkapinnan kuntoa. 
Huoltotarpeen määrityksessä on järkevää käyttää parkettiliikkeiden asiantuntemusta apuna. 

   Maahantuoja: TRIOFLOOR OY  

Perintötie 2 d, 01510 VANTAA, puh.(09) 8545 130, fax (09)8521 972, trio@triofloor.fi, www.triofloor.fi 
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Lattian pitkäikäisyyden kannalta on ehdottoman tärkeää, että lattiaa käytetään, puhdistetaan ja huolletaan oikein. 
Seuraamalla seuraavia ohjeita lattia pysyy hyvässä kunnossa vuodesta toiseen.

   Mikäli lattiassa on pinttyneempää likaa (ei irtoa Bona Sportive Cleanerilla), voidaan      
   lattia pestä voimakkaammalla  Bona Sportive Cleaner Pluss  pesuaineella ( huuhdeltava 
   puhtaalla vedellä). Työohjeet valmistajalta.  

1-2 KERTAA  VUODESSA / TARVITTAESSA  Bona Sportive Cleaner Plus

Tahrat 

Huolto 

Bona Sportive - tuotteiden jälleenmyynti: Värisilmä- liikkeet kautta maan. 
Maahantuoja: PAKCem, 01810  Klaukkala,  puh. 09-2905 0375 , www.pakcem.com 

 Parkettiliikkeen yhteystiedot: 


