WALL2FLOOR HOITO ja HUOLTO‐OHJEET

WALL2FLOOR
mikrosementtilaastit

YLEISTÄ
Näiden ohjeiden tarkoitus on avustaa WALL2FLOOR pinnoitteiden hoito‐ ja huoltotoimenpiteissä.
WALL2FLOOR ‐ pinnoite on mikrosementtituote, jonka pinta käsitellään vettä ja likaa hylkiväksi CLEAR FINISH PU ‐
suojalakalla (PU=polyuretaani, 2‐komponenttinen tuote). Suojalakka tiivistää mikrosementtilaastin pintaa siten, että vesi
ei imeydy pinnoitteeseen näkyvältä puolelta (PU ‐ lakka ei ole vesieriste).
HUOM! WALL2FLOOR mikrosementtipinnat eivät ole suunniteltu jatkuvaan kosteusrasitukseen. Mikäli kosteusrasitus
on jatkuvaa ja pitkäaikaista, voi pintaan tulla jälkiä.

PUHDISTUSOHJE
Ensisijainen puhdistus tapahtuu nihkeällä rätillä pyyhkien (esim. mikrokuitumopilla). Mikrosementtisten pintojen
puhdistusaineeksi suositellaan pelkkää vettä ja jos halutaan käyttää pesuainetta vedessä, tulee sen olla PH ‐neutraalia.
Valmistajalta löytyy WALL2FLOOR DETERGENT ‐ pesuaine, joka on tarkoitettu pinnan puhdistamiseen (lisätietoa
asiakaspalvelusta).

HUOLTO-OHJEET
Mikrosementtipinnoitteen huollon tarve vaihtelee suuresti, riippuen käytöstä ja ylläpidosta. Tarvittava huoltotoimenpide
on arvioitava tapauskohtaisesti. Asiakaspalvelumme avustaa parhaan toimenpiteen arvioimisessa.
Tarvittaessa on pinnassa olevaa PU ‐ suojalakkaa lisättävä, riippuen pinnan kulutuksesta.
Valmistajalta löytyy WALL2FLOOR WAX ‐ suojavaha, jolla pinnan suojaa ja ulkonäkö voidaan entistää.
Valmistajalta löytyy WALL2FLOOR SEALER ‐ suoja‐aine, jolla voidaan tiivistää pinnan
huokoisuutta jälkeenpäin, ilman suojalakkauksen uusimista (lisätietoa asiakaspalvelusta).

Pienet naarmut pinnassa:
‐ Ensisijaisesti pinta voidaan suojata ja entistää WALL2FLOOR WAX ‐ suojavahalla.
‐ Kevyt pinnan hionta hienolla hiekkapaperilla ja naarmukohdan PU ‐ suojalakkaus uudelleen (paikkausjälki voi jäädä
näkymään).

Isot kolhut pinnassa:
‐ Pintaa hiotaan kevyesti, paikataan mahdollinen kolhu samalla Wall2Floor mikrosementtiaineella ja viimeistellään
samalla PU ‐suojalakalla kuin muutkin pinnat (paikkausjälki voi jäädä näkymään).

Kosteusjäljet pinnassa:
‐ Ensisijaisesti voidaan kuivattaa kosteusjälki ja tiivistää kohta WALL2FLOOR SEALER ‐ suoja‐aineella.
‐ Tarvittaessa pinta hiotaan ”auki” ja annetaan kosteuden kuivua kokonaan, jonka jälkeen pinta lakataan uudelleen
PU ‐ suojalakalla (paikkausjälki voi jäädä näkymään).

Rasva ja muut tahrat pinnassa:
‐ Ensisijaisesti pintaa voidaan puhdistaa WALL2FLOOR DETERGENT ‐ puhdistusaineella ohjeen mukaisesti.
‐ Tarvittaessa pinta hiotaan kevyesti ”auki”, poistetaan mahdollinen ”värjäytynyt” mikrosementtipinnoite ja
paikataan uudella saman sävyisellä mikrosementtiaineella ja viimeistellään samalla PU ‐ lakalla kuin muutkin pinnat
(paikkausjälki voi jäädä näkymään).

VASTUUVAPAUSLAUSEKE: Ilmoittamamme ohjeet ja suositukset perustuvat kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu avustamaan käyttäjää
sopivimman työtavan löytämisessä ja parhaan mahdollisen lopputuloksen aikaansaamisessa. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteet eivät ole
valvonnassamme, emme voi ottaa kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita saadaan aikaan suosittelemiamme aineita ja ohjeita käyttäen.
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