TERRAZZO-SEMENTTILAATTOJEN ASENNUS- JA HOITO-OHJEET
HUOMIOI:
Varmista tuotteiden soveltuvuus ja lue käyttöohjeet huolellisesti. Kysy tarvittaessa lisäohjeita. Terrazzosementtilaattoja ei tule käsitellä happamilla puhdistusaineilla tai puhdistusaineilla jotka sisältävät alkoholia.
1. Asennus:
Lattialaattojen asennuksessa betonialustoille suosittelemme esimerkiksi Sopro VarioFlex VF HF 420 kiinnityslaastia. Terazzo-laattojen asennuksessa on hyvä käyttää ns. kaksoiskiinnitysmenetelmää, jolloin laastia levitetään sekä
laattaan että alustaan. Laatat ovat saumausvalmiita n. 2-3 päivää kiinnityksestä.
2. Suojaus ennen saumausta:
Kuiva ja puhdas uusi Terrazzo-pinta suojataan Prevent 2- (matta ja satiinikiiltoiset) tai Marmo Barrier (kiiltäväpintaiset) -suoja-aineella. Tuote levitetään tasaisesti esimerkiksi vahausmopilla tai nukkaamattomalla pyyhkeellä laatan
pintaan. Kostuta levitysväline suoja-aineella ja levitä aine tasaisesti laatan pintaan. Tee käsittely kerran ja anna sen
kuivua vähintään 4 tuntia ennen saumausta. Huolehdi hyvästä tuuletuksesta käsittelyn aikana.
3. Saumaus:
Ennen saumausta laatat tulee kostuttaa vedellä.
Saumaukseen suosittelemme esimerkiksi Sopro DF10 saumalaastia.
4. Käyttöönottopuhdistus:
Pese saumauslaasti huolellisesti saumauksen yhteydessä. Pese kiven pinnalle jäänyt laasti CB90 neutraalilla pesuaineella 1:1 liuoksella ja huuhtele huolellisesti. Käytä tarvittaessa hankauslevyä (karhunkieli), varmista kuitenkin
ettei hankauslevy vahingoita laatan pintaa. Jos laasti ei irtoa, pese kivi Service Ceramik pesuaineella ohjeiden
mukaisesti. Tee ensitesti pienelle alueelle ja tarkista ettei pesu muuta tai vahingoita laatan pintaa. Neutraloi pinta
pesemällä se 2-5 % CB90 neutraalilla pesuaineliuoksella ja huuhtele huolellisesti pesun jälkeen. Imuroi vesi-imurilla ja poista likavesi ja pesuainejäämät. Huom. Kiiltävää Terrazzo-pintaa EI SAA pestä Service Ceramik-aineella
tai muilla happamilla pesuaineilla.
5. Suojaus saumauksen jälkeen:
Kuiva ja puhdas pinta suojataan saumauksen jälkeen. Käytä matta- ja satiinipintaisille Terrazzo-laatoille Prevent 2
tai Basoil suoja-ainetta, ja kiiltäväpintaisille Marmo Barrier suoja-ainetta. Tuote levitetään tasaisesti esimerkiksi vahausmopilla laatan pintaan. Jos laatan pinnalla on 5 minuutin kuluttua nestettä, käsittele se vahausmopilla uudelleen. Tee suojauskäsittely 1-2 kertaa ja anna pinnan kuivua vähintään 1 tunti käsittelyjen välillä. Huolehdi hyvästä
tuuletuksesta käsittelyn aikana. Pinta voidaan ottaa käyttöön 4 tunnin kuluttua viimeisestä käsittelystä.
6. Päivittäinen siivous, tahrojen poisto, suojauksen uusiminen:
Käytä säännölliseen puhdistukseen CB90 neutraalia pesuainetta 2-5 %:na liuoksena. Perusteellisemman puhdistuksen voit tehdä CB90-pesuaineella 50 %:na liuoksena tai emäksisellä Deterjet pesuaineella etiketin ohjeiden
mukaisesti. Valitse pesuvälineen karkeus pinnan likaisuuden mukaan, varmista kuitenkin ettei pesu vahingoita
laatan pintaa. Huuhtele laattapinta vedellä perusteellisemman puhdistuksen jälkeen ja poista likavesi ja pesuainejäämät. Perusteellisemman puhdistuksen jälkeen suojaus pitää uudistaa. Käytä matta- ja satiinipintaisille Terrazo-pinnoille Prevent 2 -suoja-ainetta, ja kiiltäväpintaisille Marmo Barrier suoja-ainetta. Annostele 1-2 kertaa kuten
uudellekin kivelle (kuivalle kivelle).

