HUOLTO-OHJEET JA TAKUU MAXWEAR VINYYLIKORKKILATTIA
Oikea hoito takaa sttä Maxwear lattia näyttää hyvältä ja kestää kauan. Lattian käyttöaste, sisään
kulkeutuva lika ja lattia väri sekä kuosi määrittelevät kuinka usein lattiaa tulee siivota ja hoitaa.
Maxwear lattian pinnassa oleva PU-lakka tekee pinnasta kulutusta kestävä. Se suojaa lattiaa lialta ja tekee
siitä helppohoitoisen.
Päivittäinen hoito
Imuroi tai moppaa lattia.
Käytä päivittäisessä siivouksessa kuivia metodeja. Imuroi tai pyyhi lattia nihkeällä mikrokuitumopilla pölyn
ja lian poistamiseksi.
Mikäli lattia kaipaa kuivaamista käytä nihkeää mikrokuitumoppia. Käytä tarvittaessa mietoa
puhdistusainetta. Sisäänkäyntien yhteydessä käytä kynnysmattoja.
Lika aiheuttaa lattian kulumista. Asettamalla sisäänkäynnin ulko-ja sisäpuolelle kynnysmatot estät lian
kulkeutumisen sisätiloihin.
Asenna huonekalujen jalkoihin huopanapit naarmuuntumisen estämiseksi. Siirtäessäsi raskaita huonekaluja
nosta niitä, älä vedä lattiaa pitkin.
Kuivaa välittömästi
Mikäli lattialle joutuu vettä tai muuta nestettä kuivaa lattia välittömästi. Kuivaa erityisesti kahvi, punaviini,
ketsuppi tai purukumi koska ne saattavat tahrata lattian. Tahranpoisto ohjeita ohessa.
Kiilloitus
Pidemmän käytön jälkeen Maxwearin pinnan voi kiilloittaa vinyylilattioille tarkoitetuilla tuotteilla.
Tahranpoisto avain
Tahra

Tahran poisto

Hedelmät, mehu,
maito, kerma,
limonadi, olut,
viini, kahvi, tee ,
Suklaa,
kenkälankki, kumi,
rasva, terva,
asvaltti

Mieto
puhdistusaine

Värikynä, muste,

Veri

Lakkabensiini
(pyyhi kostealla
rätillä
puhdistuksen
jälkeen)
Talous-sprii (pyyhi
kostella rätillä
puhdistuksen
jälkeen)
Kylmä vesi

Yleisiä ohjeita
- Pehmeät kumi- ja muoviesineet kuten muoviset huonekalujen jalat, kumipyörät tms. voivat
aiheuttaa sitkeitä tahroja. Jopa muovipussien väriaineet, lemmikkien ulosteet ja muut vahvat
väriaineet voivat aiheuttaa pysyviä tahroja. Kumi-ja lateksipohjaisia mattoja tulisi välttää sillä
ne saattavat värjätä lattiaa.
- Rättiluuttuja ei suositella sillä ne kastelevat lattiaa liiallisesti. Saippuapohjaisia ja vahvoja
pesuaineita ei tule käyttää sillä ne jättävät lattian pintaan kalvon.
- Vahvat kemikaalit kuten asetoni, bensiini, kloori, tolu, ohenteet jne. voivat vahingoittaa
lattiaa samoin kuin hiomapaperi tai hankaavat puhdistusaineet.
- Huomio että kotieläinten kuten esim. koirien kynnet voivat naarmuttaa lattiaa.
- Raskaiden huonekalujen yms. painaumat voidaan poistaa lämmittämällä lattiaa varovasti
esim. hiustenkuivaajan alimmalla lämpötilalla ohuen käsipyyhkeen läpi. On tärkeää ettei
lattian pinnan lämpötila nouse yli 65 celsius asteen eikä lattiaa rasiteta ennen kuin se on
viilentynyt.
- Vältä teipin käyttöä lattialla
- Savukkeet voivat aiheuttaa palojälkiä lattiaan

20 vuoden kulutustakuu
Takuu kattaa pinnan puhki kulumisen kotikäytössä edellyttäen että Golvabian hoito- ja
asennusohjeita on noudatettu.
Vauriot jotka johtuvat virheellisestä tai varomattomasta käsittelystä, vääristä pesuaineista tai
puhdistustavoista, viilloista, repeämistä tai teipin aiheuttamista vaurioista eivät kuulu takuun piiriin.
Vaurioita jotka ovat havaittavissa ennen asennusta tai sen aikana ei korvata mikäli lattia on jo
asennettu.
Ostopäivä ____ /____ 20_____
Lattiatyyppi:________________________________
Puulaatu/ väri:_________________________________
Eränro.:__ __ __ __
(Etiketissä paketin sivussa, 4 numeroinen koodi)
Täytä ja säästä tämä ohje yhdessä ostokuitin kanssa

Lupauksemme
Mikäli korvausvaade hyväksytään vaihdamme vaurioituneen lattian uuteen. Pidätämme oikeuden tapauskohtaisesti
toimittaa uuden materiaalin koko tilaan tai vaan osaan tilasta jossa vaurioitunut lattia on. Mikäli samaa lattiakuosia
ei ole saatavilla toimitamme vastaavanlaatuisen lattiamateriaalin eri kuosilla. Vastuumme rajoittuu uuden
lattiamateriaalin toimittamiseen. Asennus- ja muut kustannukset eivät kuulu takuun piiriin.

