
Html dieser Variable wird vom CSS ausgeblendet. Dadurch wird der Header der ersten Seite aber auch 
automatisch nur auf der ersten Seite angezeigt.
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SOVELTUU:
- ylläpitopuhdistus:

- peruspuhdistus:

POHJAN VALMISTELUT:
Puhdista lattia PALLMANN FLOOR MOP -mopilla, harjalla tai 
pölynimurilla liasta ja pölystä. Jos pinta on erittäin likainen, 
on suoritettava peruspuhdistus.

TYÖOHJEET:
Ylläpitopuhdistus:

 
PALLMANN-tuotteilla öljyttyjen puulattioiden peruspuhdistus:

TUOTTEEN OMINAISUUDET / EDUT:

lakatut parketti- ja korkkilattiatu

öljytyt ja vahatut parkettilattiatu

linoleumiu

PVCu

luonnonkivi- ja tekokivilattiatu

PALLMANN-tuotteilla öljytyt ja vahatut parkettilattiatu

Kuivuu nopeastiu

TEKNISET TIEDOT:
Pakkaus: Muovikanisteri
Pakkauskoko: 0,75 ja 10 l
Säilyvyys: väh. 24 kuukautta

Menekki:

Ylläpitopuhdistus: n. 50–100 ml / 5 l 
vettä
Peruspuhdistus: n. 200 ml / 5 l vettä 
tai jopa laimentamattomana*

Työskentelyolosuhteet: Välillä 18–25 °C, kun suht. 
ilmankosteus on 35–65 %

*Sekoitussuhde riippuu likaisuusasteesta alkaen 200 millilitrasta 5 litraan vettä aina 
laimentamattoman nesteen käyttöön asti.

1. Astian on ennen käyttöä vastattava suositeltua 
huoneenlämpötilaa (20 °C) ja se on ravistettava hyvin.

2. Laimenna n. 50–10 ml PALLMANN CLEAN 
-puhdistusainetta 5 litralla vettä ja puhdista pinta kostealla 
(ei märällä) PALLMANN FLOOR MOP -mopilla.

3. Kuivumisen jälkeen (n. 1 tunti) voidaan pintaa kuormittaa.
4. Tarkat puhdistus- ja hoitojaksot löytyvät vastaavasta 

hoito-ohjeesta.

1. Astian on ennen käyttöä vastattava suositeltua 
huoneenlämpötilaa (20 °C) ja se on ravistettava hyvin.

2. Annostele PALLMANN CLEAN -puhdistusainetta aina 
likaisuusasteen mukaan (200 ml / 5 litraa vettä tai jopa 
laimentamattomana). Levitä PALLMANN FLOOR MOP 
-mopilla tasaisesti kosteana (ei märkänä) puhdistettavalle 
pinnalle. Anna vaikuttaa 2 tai korkeintaan 5 minuuttia.

3. Irrota lika lattiapinnalta soveltuvalla mopilla, harjalla tai 
PALLMANN UNO -lattianpuhdistuslaitteella ja 
PALLMANN CLEANING PAD GREEN -tyynyllä.

4. Kun puhdistus on päättynyt, pyyhi ehdottomasti vielä 
puhtaalla vedellä.

5. Kuivumisen jälkeen voidaan pintaa kuormittaa.
6. Puhdista työkalut käytön jälkeen vedellä.
7. Peruspuhdistettava parkettipinta on jälkiöljyttävä 

kulloisellakin öljy-vahajärjestelmällä (PALLMANN MAGIC 
OIL -sarja).

8. Tarkat puhdistus- ja hoitojaksot löytyvät vastaavasta 
hoito-ohjeesta.
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TÄRKEITÄ HUOMIOTA:
Parhaiten työstettävissä, kun 18–25 °C, suhteellinen 
ilmankosteus > 35 % ja < 65 %. Alhainen lämpötila ja 
korkea ilmankosteus pidentävät, korkea lämpötila ja 
alhainen ilmankosteus lyhentävät kuivumisaikoja.

u

Alkuperäisastia voidaan varastoida kuivassa vähintään 
24 kuukautta. Suojattava jäätymiseltä, ei saa altistaa yli 
40 °C:n lämpötiloille.

u

Sulje avatut astiat tiiviisti.u

Juuri lakatut pinnat saa puhdistaa PALLMANN CLEAN 
-puhdistusaineella vasta loppulujuuden saavuttamisen 
jälkeen.

u

Vasta öljytyt pinnat saa puhdistaa PALLMANN CLEAN-
puhdistusaineella vasta 12 tunnin kuluttua (SOYABASE 
PLUS- ja MAGIC OIL 1K EASY -öljyä käytettäessä 4–7 
päivän kuluttua).

u

Säännöllinen hoito parantaa optiikkaa ja lisää 
käyttöikää.

u

Mm. seuraavat saksalaiset normit ja ohjelehdet ovat 
voimassa tai niiden noudattamista suositellaan: DIN 
18356 "Parkett- und Holzpflasterarbeiten" (Parketti- ja 
puupalatyöt) ja DIN 18365 
"Bodenbelagsarbeiten“ (Lattianpäällystystyöt).

u
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Nämä tiedot perustuvat kokemuksiimme ja huolellisiin tutkimuksiimme. Emme kuitenkaan voi erikseen tarkistaa tai vaikuttaa käytettyjen materiaalien erilaisuuteen, 
rakennustyömaiden erilaisiin olosuhteisiin ja käsittelyolosuhteisiin. Työn laatu riippuu siis ammattimaisesta sivustosi arvioinnista ja tuotteen käytöstä. Suorita omat testisi tai 
hanki teknisiä neuvoja, jos olet epävarma. Peitteen valmistajan asettamisohjeita on noudatettava. Tämän tuoteselosteen ilmestyessä kaikki aiemmat tuotetiedot menettävät 
voimassaolonsa. Tämän tietolomakkeen nykyinen versio löytyy verkkosivustoltamme osoitteesta fi.pallmann.net | 04.2021
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