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MOSAIIKKIBETONIPINTAISET LATTIAT JA PORTAAT
LUONNONKIVIPINTAISET LATTIAT JA PORTAAT
1. KÄYTTÖÖNOTTOPUHDISTUS JA KÄSITTELY
Irtoroskat imuroidaan, lakaistaan tai kosteapyyhitään lattialta sekä poistetaan tahrat. Lattia
pestään neutraalilla tai heikosti emäksisellä pesuaineella. Puhdistusmenetelmä valitaan pinnan
likaisuuden ja koon mukaan. Laattalattioissa on pesu suoritettava erityisen huolellisesti, jotta
mahdollinen ylimääräinen saumamassa saadaan poistettua lattiapinnalta ennen vahauksia.
Puhdistuksen jälkeen lattia huuhdellaan huolellisesti. Pestyn ja huuhdellun lattiapinnan
annetaan kuivua.
Puhdas ja kuiva lattia käsitellään pohjustusvahalla tai muulla huokoisten pintojen
peruskäsittelyaineella, jonka tarkoitus on imeytyä lattiapintaan ja täyttää sen huokoset.
Käsittelyn jälkeen lattian annetaan kuivua.
Pohjakäsittelyn jälkeen suoritetaan varsinainen vahaus, joka muodostaa kulutuspinnan lattialle.
Vahakerroksia laitetaan kulutuksen ja lattiatyypin mukaan 1-2 kerrosta. Vahauksen jälkeen
lattian annetaan kuivua ennen seuraavaa vahakerrosta. Viimeisen vahakerroksen annetaan
kuivua mielellään yön yli ennen käyttöönottoa. Liiallinen vahaus muuttaa mosaiikkibetonipinnan
sameaksi. Vahatyyppi, esim. kitka- tai kiiltovaha, valitaan lattian käyttötarkoituksen mukaan.
Rakennusaikainen suojavaha on poistettava huolellisesti käyttöönottopuhdistuksen yhteydessä
vahanpoistoaineella. Jos kalkkihärmettä on tullut vahan alle, on se poistettava. Tämän jälkeen
toteutetaan pohja- ja pintavahaus edellä kuvatulla tavalla.
2. PÄIVITTÄINEN PUHDISTUS
Lattiapinnalta poistetaan pöly ja irtoroskat lakaisemalla, imuroimalla tai kosteapyyhinnällä.
Tarvittaessa lattia pestään kuten kohdassa 1. Puhdistusaineena käytetään neutraalia tai
heikosti emäksistä pesuainetta.
3. VAHAUKSEN UUSIMINEN
Vanha vaha poistetaan koneellisesti karkeaa pesulaikkaa käyttäen vahatyypille sopivalla
vahanpoistoaineella. Lattia pestään ja vahataan kuten kohdassa 1. Lattian perusteellinen
puhdistus sekä vahaus on suositeltavaa tehdä lattian kulutuksesta riippuen 1-2 kertaa
vuodessa.
4. MUUTA HUOMIOITAVAA
Käsittelemätön mosaiikkibetonipinta on huokoinen, jonka vuoksi on tärkeää, että lattia suojataan
ja vahataan. Vahaus parantaa lattian kulutuskestävyyttä sekä helpottaa ja nopeuttaa
puhdistusta.
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Vahatyyppi valitaan käyttökohteen ja loppukäyttäjän tarpeiden mukaan.
Kaikissa vahakäsittelyissä on selvitettävä tuotteiden yhteensopivuus sekä noudatettava tuotteen
valmistajan työ-, käyttö- ja ympäristöturvallisuusohjeita.
Mosaiikkibetonipinnoille suosittelemme rakennusaikaista suojavahakäsittelyä.
5. PINTAKÄSITTELY TEHTAALLA
Mosaiikkibetonilaatat, irralliset erikoistuotteet ja askel- ja rintalankut sekä kaikki
luonnonkivipintaiset tuotteet toimitamme asiakkaille käsittelemättöminä.
Edellä mainittujen tuotteiden rakennusaikainen suojaus tehdään asiakkaan haluamalla tavalla ja
tuotteilla.
Kaikki mosaiikkibetonipintaiset porraselementit käsittelemme tehtaalla vähintään kertaalleen
Clean Top HS Plus metalloidulla vesivahalla. Vahan poistoon soveltuu esim. Remat vahanpoistoaine (KiiltoClean Oy).

