
Hoito-ohjeet 
asuintiloissa

Heti lattiasi asennuksen jälkeen
Pergo-vinyylilattiat ovat valmiita käytettäviksi eivätkä ne tarvitse erityistä pintakäsittelyä. 

Huomaa, että jos lattia on liimattu alustaansa, sinun on huomioitava liiman kuivumisaika. Käytä suosittelemaamme Pergo-vinyyliliimaa, ja noudata 
ohjeita huolellisesti. Jos lattiasi on asennettu kelluvasti, voit kävellä sen päällä välittömästi.

Poista lattialta ensin kaikki irtolika pölynimurilla ja sitten kostealla mikrokuitumopilla. Pese, kunnes vesi on kirkasta eikä lattialla ole likaa. Liima-, 
tasoitusaine- ja maalijäämät pitää pestä kankaalla mahdollisimman pian. Useimmat jäämät voidaan pestä vedellä ja tavallisella vinyylilattian 
puhdistustuotteella.



1. Poista lattialta ensin kaikki irtolika pölynimurilla tai lakaisuharjalla. 
Puhdista lattia säännöllisesti Pergon suosittelemalla, veteen 
sekoitetulla vinyylinpuhdistusaineella. Käytä puhdistusainepullon 
korkkia mittana, ja kaada kaksi korkillista pesuainetta sankolliseen 
kädenlämpöistä vettä.

2. Pyyhi lattia kostealla, nukkaamattomalla liinalla tai mopilla, joka on 
kastettu veteen sekoitettuun pesuaineliuokseen.

3. Pyyhi lattia kuivalla liinalla, kunnes siinä ei näy enää kosteutta.

Mustat viivat: 
Aiheuttaja: Mustat viivat aiheutuvat usein kenkien kovista kumipohjista.
Ratkaisu: Mustat viivat voidaan pyyhkiä helposti pois Pergon 
suosittelemalla vinyylinpesuaineella ja sienellä.

Naarmut: 
Aiheuttaja: Naarmut voivat syntyä liiallisesta hiekasta ja/tai liasta lattialla.
Ratkaisu: Käytä sopivaa kynnysmattoa estämään lian kulkeutumista. 
Pyyhi lattia päivittäin aikoina, jolloin huoneeseen kantautuu paljon 
hiekkaa ja likaa. Pergo-vinyylinpesuaineen käyttäminen voi myös tehdä 
pienistä naarmuista näkymättömämpiä. Syvät naarmut voidaan täyttää 
erityisellä vahaa sisältävällä korjausaineella. Ota yhteyttä tekniseen 
osastoomme saadaksesi tietoa, mistä tämän tuotteen saa, ja kuinka sitä 
käytetään.

Huono tai kulunut ulkonäkö:
Aiheuttaja: Useiden puhdistustuotteiden käyttö epätasaisesti saattaa 
aiheuttaa lattiasi kuluneen tai huonon ulkonäön. Tämä johtuu 
likakerrosten kertymisestä lattialle.

Kolot:
Aiheuttaja: erittäin painavat ja teräväreunaiset esineet saattavat jättää 
koloja lattiaasi. 
Ratkaisu: Kolot voidaan täyttää erityisellä vahaa sisältävällä 
korjausaineella. Ota yhteyttä tekniseen osastoomme saadaksesi tietoa, 
mistä tämän tuotteen saa, ja kuinka sitä käytetään.

Tahrat:
Aiheuttaja: Pergo-vinyylilattia ei tahraannu helposti pysyvästi. 
Tahraantumista voi kuitenkin aiheuttaa voimakkaat kemikaalit tai pitkäksi 
ajaksi lattialle jätetyt aineet.
Ratkaisu: Pese tahrat mahdollisimman nopeasti. Mitä kauemmin 
läikkyneet aineet jäävät lattialle, sitä suurempi riski lattialla on 
tahraantua pysyvästi. Sitkeitä tahroja voi yrittää poistaa Pergo-
vinyylinpuhdistusaineella tai laimennetulla asetonilla.

Jos lattiassa on vaurioita, joita ei voida poistaa puhdistamalla 
tai näiden ohjeiden avulla, ota yhteyttä tekniseen 
asiakaspalveluun, joka auttaa sinua löytämään sopivan 
ratkaisun.

Päivittäinen hoito ja huolto

Ongelmanratkaisu

!

VINKKI 1: Lika, hiekka ja painavien huonekalujen laahaaminen lattialla 
voi aiheuttaa naarmuja lattiaasi. Tämän estämiseksi on otettava 
huomioon seuraavat asiat. Nosta aina painavat huonekalut. Tee asuntosi 
sisäänkäynnin yhteyteen paikka, jossa kengät voi puhdistaa, ja käytä 
mattoa työtuolisi alla. Asenna huonekalujen pohjaan huopatarrat. 

VINKKI 2: Käytä laadukkaita kuramattoja jokaisella sisääntulo-ovella 
suojaamaan lattiaa lialta ja muilta lattiaa naarmuttavilta roskilta. Varmista, 
että matot ovat riittävän suuria ja että ne puhdistetaan riittävän usein, 
jotta niiden puhdistusteho olisi paras mahdollinen.

VINKKI 3: Noudata aina käyttämäsi puhdistusaineen käyttöohjeita. 
Suosittelemme Pergo-vinyylilattian puhdistustuotteita, koska muut 
tuotteet saattavat vahingoittaa lattiaasi. Älä koskaan käytä voimakkaita 
pesuaineita, saippuaa tai hankaavia puhdistusaineita äläkä vahaa tai 
öljyä sisältäviä puhdistusaineita.

VINKKI 4: Huomioi, että märkä lattia voi olla vaarallinen. Jos 
mahdollista, merkitse märät lattiat varoituskyltein, ja odota aina lattian 
kuivumista ennen kuin kävelet sen päällä.
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