Interface
LVT-katted
Hooldusjuhised
Kasutusotstarve ja ettevaatusabinõud.

•

Interface LVT-katted on mõeldud kasutamiseks nii erinevatel äripindadel kui ka kodudes. Sobib ka tõstetud aluspõrandatele.

• Interface LVT-katted ei ole mõeldud paigaldamiseks välitingimustesse või suure temperatuuri kõikumisega ruumidesse.
• Tooli- ja teistel mööblijalgadel kasutage vildist kaitsvaid otsikuid.
• Mööblit ei tohi mööda põrandat vedada ega lohistada.

•

Interface LVT-katte pinnatemperatuur ei või ületada 27°C kuna see võib põhjustada plaatide pinna värvimuutusi.

• Põrandat pesta võimalikult vähese veega.
• Kasutada võib ketasmasinat 3M punase kettaga või analoogiga. Kasutada ei tohi põrandapesu masinat (scrubber-drier)!
• Interface LVT-katteid ei tohi vahatada!
• Korralikud uksematid aitavad hoida põrandat puhtamana. Uksemati pikkus peaks olema vähemalt 6 sammu.

•

Ärge kasutage kodumajapidamiste jaoks mõeldud pesuvedelikke või puhastusvahendeid, sest need võivad põranda ebapiisava üleloputamise korral kleepuvaid
või libedaid jääke jätta. Vältige abrasiivseid pesuvahendeid või lahuseid, mis võivad põrandat jäädavalt kahjustada. Sobivad neutraalsed pvc-katete hoolduseks ja
plekieemalduseks mõeldud põrandapesu vahendid.

•
•

Kummipõhjal vaibad Interface LVT-katete pinnal võivad põhjustada pinna püsivat määrdumist.
Ettevaatust: Puhtad ja kuivad Interface LVT-katted paistavad silma suurepäraste libisemisvastaste omaduste poolest. Samas aga võivad vesi ja muud vedelikud
ning rasvad või muud määrdeained Interface LVT-katete pealispinna libedaks muuta – sarnaselt kõigile siledatele põrandakatetele. SILIKOONE SISALDAVATE
AEROSOOLIDE PIHUSTAMINE PÕRANDA KOHAL MUUDAB PÕRANDA LIBEDAKS.

Tavahooldus
• Pühkige põrandat iga päev harja või mopiga ja eemaldage koheselt vedelike pritsmed.
• Vajadusel puhastage põrandat niiske mopiga või kasutage ketaspuhastusmasinat (<450 pööret/min rotary buffing machine) 3M punase padjaga.
• Mopiga pesu puhul jälgige, et mopp oleks korralikult kuivaks väänatud.
• Soovi korral võib kasutada pvc-põrandate pesemiseks mõeldud neutraalseid puhastusvahendeid ja plekieemaldajaid.
• Ärge jätke põrandale seisvat vett. Vesi läheb plaatide vuukide vahele ja rikub liiminaket. Samuti põhjustab seisev vesi ohtlikku libedust.
• Masinapesu puhul võib kasutada ainult ketaspuhastusmasinat maksimaalse kiirusega 450 rpm 3M punase padjaga. Spiraalsete harjadega või muude karedate
harjadega või surveveega põrandapesu- või kombimasinaid kasutada ei tohi.
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