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PGCLEANINGKIT

PGVCLEANING1000

PGREPAIR 

MIKSI K ANNAT TA A VALITA PERGO - HOITOTUOT TEET ? 

TUOT TEET

HOITO-OHJEET

• Lattian puhdistus Pergo-hoitotuotteilla on helppoa ja tehokasta.
• Suojaa lattiasi kaunis, alkuperäinen ilme. Pergo-hoitotuotteilla vältät lian kerääntymisen:  

lika ja tahrat lähtevät käden käänteessä. 
• Pidät lattiasi takuun voimassa käyttämällä Pergo-hoitotuotteita.
• Tuotteet on kehitetty ja testattu erityisesti Pergo-vinyylilattioille, joten voit olla varma, että hoidat lattiaasi oikein.

Pergo-puhdistussetti
PGCLE ANING KIT

• Laadukas puhdistussetti erikoispitkällä kädensijalla 
• Mikrokuituliina, konepestävä 60° C:seen saakka

Pergo Vinyl Floor Cleaner 1 l
PGVCLE ANING10 0 0

• Raikas ja miellyttävä tuoksu
• Ehkäisee likaantumista ja tahroja
• Suojaa Pergo-vinyylilattioiden suojaavaa pintakerrosta

Pergo-korjaussetti
PG RE PAIR

• Korjaa lattian vauriot helposti 
• Värikartasta löydät oikean sävyn jokaiselle Pergo-lattialle 
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ASENNUKSEN JÄLKEEN: 
ENSIMMÄINEN PERUSTEELLINEN PUHDISTUS L AT TIAN ASENTAMISEN JÄLKEEN

PIK ASIIVOUS , VIIKOIT TAIN 
Yleisohje Pergo Flex Click / Flex Glue -lattioille

HOITO-OHJEET

Kun ostat Pergo-lattian, kaikesta on jo huolehdittu puolestasi. Ylimääräisiä viimeistelykerroksia tai suojauksia ei tarvita. 
Valitsitko kelluvan asennuksen? Sitten voit aloittaa heti! Jos valitsit liimatun asennuksen, anna liiman kuivua täysin 
ohjeessa mainitun kovettumisajan mukaisesti. 

Noudata näitä ohjeita:
1. Poista karkea lika pehmeällä harjalla ja rikkalapiolla.
2.  Imuroi lattiasi perusteellisesti tai pyyhi se kuivalla Pergo-mikrokuituliinalla. Varmista, että pölynimurissa on pehmeät 
pyörät ja parkettiharja.
3.  Poista pinttynyt lika sivun 9 lianpoisto-oppaan ohjeiden mukaisesti.
4.  Pyyhi nihkeäksi kostutetulla Pergo-mikrokuituliinalla kohdassa ”Kuukausisiivous: nihkeä” kuvatulla tavalla.

Viikkosiivous: kuiva

Säännölliseen hoitoon suosittelemme pölynimurin tai kuivan Pergo-mopin käyttöä kerran viikossa. Sen erikoiskuiduilla on 
erityisen hyvä kyky imeä likaa. 

Kuukausisiivous: nihkeä

Kerran tai kahdesti kuukaudessa, riippuen lattian käyttötiheydestä ja likaisuudesta, suosittelemme perusteellisempaa 
siivousta kostealla mikrokuitumopilla. Varo käyttämästä liikaa vettä: se on tarpeetonta ja voi vahingoittaa lattiaasi.

1. Imuroi tai kuivamoppaa lattiasi perusteellisesti varmistaen, että kaikki pöly on poissa. Varmista, että pölynimurissa on 
pehmeät pyörät ja parkettiharja. 

2.  Täytä ämpäri vedellä ja lisää kaksi korkillista Pergo Vinyl Floor Cleaner -puhdistusainetta. Pyyhi lattia nihkeällä Pergo-
mikrokuituliinalla, joka on kastettu tähän liuokseen. Huuhtele ja purista kuivaksi säännöllisesti välttäen liiallisen veden 
käyttöä. 

3.  Täytä ämpäri puhtaalla vedellä mopin huuhtelemista varten. Huuhtele mikrokuituliina ja purista se hyvin kuivaksi. Pyyhi 
sitten lattia uudelleen, kunnes se on täysin kuiva.

Älä käytä esikostutettuja puhdistuspyyhkeitä. Ne 
sisältävät usein rasvaa, joka sitoo pölyä ja voi jättää 
lattiaan tahroja.



V
IN

Y
L P

LA
N

K
S

 &
 T

ILES

6 7

Rigid Click | Flex Click | Flex Glue

i

PUHDISTUS KOSTE ALL A
Yleisohje Pergo Rigid Click [Collection name pro] -lattioille

L AT TIANPESUKONEET
Yleisohje Pergo Rigid Click [Collection name pro] -lattioille

HOITO-OHJEET

Pergo Rigid Click [Collection name pro] -lattiat ovat vettä hylkivän pinnoitteensa 
ja vesitiiviin ponttijärjestelmänsä ansiosta täysin vedenkestäviä. Voit siis 
huoletta puhdistaa ne märällä liinalla. Siivoa kaatuneet nesteet kuitenkin pois 
saman tien. 

1. Imuroi tai kuivamoppaa lattiasi perusteellisesti. Varmista, että pölynimurissa 
on pehmeät pyörät ja parkettiharja. 

2.  Täytä ämpäri vedellä ja lisää kaksi korkillista Pergo Vinyl Floor Cleaner 
-puhdistusainetta. Pyyhi lattia kostealla Pergo-mikrokuituliinalla, joka on 
kastettu tähän liuokseen. Huuhdo moppi säännöllisesti.

3.  Täytä ämpäri puhtaalla vedellä mopin huuhtelemista varten. Huuhtele moppi 
puhdasta vettä sisältävässä ämpärissä. Pyyhi sitten lattia uudelleen, kunnes 
kaikki vesi on poissa. 

Pergo Rigid Click [Collection name pro] -lattioiden puhdistukseen voidaan 
käyttää lattianhoitokonetta tai kuivaavaa lattiapesuria. Suositeltava 
lattianhoitokone on pieninopeuksinen, pieni ja kompakti kone, joka on 
tarkoitettu kevyeen päivittäiseen siivoukseen. Sen tulee painaa alle 50 kg, joten 
keskikokoisia, suuria tai ajettavia koneita ei suositella. Myös painepesurien 
käyttöä tulee välttää. Käytä pehmeää kuituharjaa tai valkoista/punaista 
pesulaikkaa 15–30 kg:n paineella. Veden lämpötila saa olla korkeintaan 45 °C, 
eikä vettä saa käyttää paineella. Käytä lattianhoitokonetta aina alhaisella 
nopeudella kiillottamisen välttämiseksi.

Voit käyttää näillä lattioilla myös höyrypuhdistinta, jos käytät sopivaa liinaa, 
joka peittää höyryaukot estäen höyryn suoran kosketuksen lattiaan. Liina 
varmistaa lämmön ja höyryn tasaisen jakautumisen, jolloin vältetään veden 
kondensoituminen lattialle. Käytä sitä aina alhaisimmalla teholla. Puhdista lattia 
lankkujen pituussuunnassa äläkä pidä laitetta liian pitkään samassa kohdassa. 
Katso tarkemmat tiedot höyrypuhdistimen valmistajan ohjeista.

Puhdistuksen jälkeen kaikki kosteus on pyyhittävä lattiasta kuivalla mopilla tai 
märkäimurilla. Lattianhoito- ja kiillotuskoneiden käyttö on kielletty, koska Pergo-
vinyylilattiaa ei tarvitse kiillottaa eikä vahata.

Moppaa lankkujen tai laattojen suuntaisesti välttääksesi 
kuivumisraitoja. 
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PINT T YNY T LIK A: POISTO - OPAS

HOITO-OHJEET

PAIKALLISET TAHRAT
Käytä tahraan Pergo Vinyl Floor Cleaner -puhdistusainetta. Anna imeytyä tahraan parin minuutin ajan. Poista tahra puhtaalla haale-
aan veteen kastetulla liinalla*. Toista menettely tarvittaessa.

SUKLAA, RASVA, HEDELMÄMEHU, JUOMAT, VIINI
Poista tahrat mahdollisimman nopeasti kostealla liinalla*. Käytä haalealla vedellä ohennettua Pergo Vinyl Floor Cleaner -puhdistusa-
inetta.

KUMIJÄLJET (KENGÄNPOHJISTA JNE.)
Pyyhi pois kuivalla liinalla* ja käytä sitten Pergo Vinyl Floor Cleaner -puhdistusainetta tarvittaessa.

RUUMIINNESTEET (VERI, VIRTSA JNE.)
Poista kostealla liinalla* mahdollisimman nopeasti. Jos tahra on kuivunut: hiero mekaanisesti kuivalla tai Pergo Vinyl Floor Cleaner 
-puhdistusaineella kevyesti kostutetulla liinalla*.

KYNSILAKKA, KENKÄLAKKA, HUULIPUNA, TERVA JNE.
Poista tahra niin pian kuin mahdollista kuivalla tai Pergo Vinyl Floor Cleaner -puhdistusaineella kevyesti kostutetulla liinalla*.
Tarvittaessa: käytä etanolia, asetonia tai kotitalousliuotinta. Testaa ainetta ensin pienelle alueelle.

KYNTTILÄVAHA JA PURUKUMI
Anna kovettua ja raaputa hellästi pois.

ELOTTOMALTA NÄYTTÄVÄ LATTIA 
Käytä Pergo Vinyl Floor Cleaner -puhdistusainetta edellisten sivujen puhdistusohjeissa kuvatulla tavalla.

RASVAA LATTIAN PINNALLA
Poista rasvakalvo työstämällä pienempiä alueita (10–15 m²) kerrallaan. Kostuta pinta kostealla Pergo-mopilla. Laita Pergo Vinyl 
Floor Cleaner -tiivistettä suihkepulloon ja suihkuta 4–5 kertaa neliömetriä kohden kostutetulle alueelle. Odota 1 minuutti ja pyyhi 
lattia kostealla liinalla. Kuivaa lattia sitten kuivalla mopilla. Toista näitä vaiheita tarvittaessa, kunnes lika tai rasvakalvo on poistettu. 
Lopuksi pyyhi lattia aina kuivaksi.

PINTANAARMUT / SYVÄT NAARMUT
Käytä Pergo-korjaussettiä. Setti sisältää sulatusveitsen, hiontatyynyjä ja 7 vahapuikkoa, joiden avulla korjaat lattiasi näkymättömä-
sti. Väriyhdistelmämatriisin ja korjaussetin käyttöohjeet löydät osoitteesta www.pergo.com.

Mutaisia jalanjälkiä, roiskeita tai ikävä naarmu: elämässä sattuu ja tapahtuu, siitä todistavat vinyylilattiaasi jäävät jäljet. 
Paniikkiin ei silti ole syytä: kaikki on yleensä korjattavissa! Erityyppiset tahrat edellyttävät kuitenkin erilaisia ratkaisuja. 
Siksi olemme koonneet sinulle tämän kätevän oppaan. Muista ettet hankaa liikaa yhtä lattian kohtaan ja ole erityisen 
varovainen lakattujen viisteiden kanssa.

* Suosittelemme käyttämään valkoista puuvillaliinaa.
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VINKKEJÄ JA NIKSEJÄ

HOITO-OHJEET

• Hiekka, pikkukivet, huonekalut... lattiaa voi naarmuttaa 
niin monella tavalla. Noudata aina näitä varotoimenpiteitä: 
siirrä huonekaluja aina nostamalla, aseta niiden 
jalkojen alle huopatyynyt, käytä pehmeillä pyörillä 
varustettuja työtuoleja ja sopivaa lattiasuojaa, varmista, 
että pölynimurissa on pehmeät pyörät ja erityinen 
parkettiharja.

• Asenna ovimatto ulko-ovien eteen suojaamaan lattiaa ja 
minimoimaan siivouksen tarve. Varmista, että matto on 
tarpeeksi suuri ja puhdista se säännöllisesti.

• Noudata aina hoitotuotteissa olevia ohjeita. Liiallinen 
määrä puhdistusainetta voi jättää lattian pinnan 
rasvaiseksi. 

• Suosittelemme käyttämään Pergon suosittelemia 
tuotteita: ne on suunniteltu sopimaan täydellisesti yhteen 
Pergo-vinyylilattioidemme kanssa.

• Älä käytä luonnonsaippuaa sisältäviä puhdistusaineita. 
Ne jättävät lattian pintaan pölyä ja likaa keräävän tahmean 
kalvon, jota on vaikea poistaa. Älä myöskään käytä 
hankaavia ainesosia sisältäviä puhdistusaineita, sillä ne 
voivat haalistaa lattiapinnan kiillon.

• Siivoa lattialle läikkyneet nesteet pois välittömästi.
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