LILAKI® KÄSITTELY ON HELPPO TEHDÄ!

Liukas
laattalattia?

1. Tee testikäsittely – valitse käsittelyaika
2. Varmista, että lattia puhdas ja kuiva

EI ENÄÄ!

3. Sumuta LILAKI® lattiaan tasaisesti ja harjaa läpi
4. Anna vaikuttaa 1-12min testikäsittelyn mukaisesti
5. Käsittelyajan täyttyessä, huuhtele lattia haalealla vedellä
6. VALMIS! Lattia on huuhtelun jälkeen heti käyttövalmis

HOITO-OHJEET LILAKI® KÄSITTELYN JÄLKEEN
Kun LILAKI® liukkaudenpoistokäsittely on tehty, siivouksella ja puhtaanapidolla
on suuri merkitys pitävyyteen.
Käsittelyn jälkeen hoito-ohjeet ovat yksinkertaiset. Säännöllinen pesu harjausmenetelmin (käsin tai koneellisesti) perinteisillä hyvillä puhdistusaineilla.
huuhtelu ja kuivaus käytön jälkeen ovat tärkeitä, esim. kylpyhuoneessa suihkun
jälkeen huuhtelu ja lastalla kuivaus. Näin laatan lasituspinnan mikrohuok
saadaan pidettyä auki mahdollisimman pitkään ja pitävyys pysymään hyvänä.
Rajoituksia ei ole puhtaanapitokemikaalien tai -työvälineiden osalta. Myösk
lämpötilan osalta ei ole rajoituksia, esim. kiukaan kuumuus tai talvella pakkanen
ulkona.
Lattian pelkkää pyyhintää, ns. luuttuamista, ei laattalattioille suositella,
tämä menetelmä lähinnä siirtää epäpuhtauksia lattiassa.
Koska laatan pintaan ei tule mitään pinnoitetta, kalvoa, teippiä tms, joka
liueta pois kemikaalien vaikutuksesta, ei pesu- ja puhdistusaineilla ole rajoituksia.
Mikäli huomataan, että pitävyys alkaa heikkenemään, suoritetaan laattalattialle
ns. tehopesu ennen kuin pinnan huokosissa olevat epäpuhtaudet alkavat
tumaan ja kivettymään. Tämä palauttaa pitävyyttä. Mikäli tämä ei riitä, on
uusia LILAKI® liukkaudenpoistokäsittely.
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PRO
Laattalattian ei tarvitse olla liukas!
LILAKI® poistaa laattalattiasta liukkauden ja tekee siitä
pitävän sekä turvallisen, vaikka lattialla olisi saippuavettä.
Ei enää liukastelua tai läheltä piti- tilanteita!
LILAKI® laattalattian liukkaudenpoisto toimii kaikilla laattatyypeillä ja kaikissa
tiloissa, niin sisällä kuin ulkonakin,
kuumassa ja kylmässä.

LILAKI® muuttaa käsityksesi turvallisesta laattalattiasta!

100%yys-

is
tyytyvä !
takuu

Ohje LILAKI® -käsittelyn suorittamiseen

LILAKI® KÄSITTELY ON HELPPO TEHDÄ!
1. Tee testikäsittely – valitse käsittelyaika
2. Varmista, että lattia puhdas ja kuiva
3. Sumuta LILAKI® lattiaan tasaisesti ja harjaa läpi
4. Anna vaikuttaa 1-12min testikäsittelyn mukaisesti

Liukas
laattalattia?

EI ENÄÄ!

5. Käsittelyajan täyttyessä, huuhtele lattia haalealla vedellä
6. VALMIS! Lattia on huuhtelun jälkeen heti käyttövalmis

HOITO-OHJEET LILAKI® KÄSITTELYN JÄLKEEN
Kun LILAKI® liukkaudenpoistokäsittely on tehty, siivouksella ja puhtaanapidolla
on suuri merkitys pitävyyteen.
Käsittelyn jälkeen hoito-ohjeet ovat yksinkertaiset. Säännöllinen pesu harjausmenetelmin (käsin tai koneellisesti) perinteisillä hyvillä puhdistusaineilla. Lattian
huuhtelu ja kuivaus käytön jälkeen ovat tärkeitä, esim. kylpyhuoneessa suihkun
jälkeen huuhtelu ja lastalla kuivaus. Näin laatan lasituspinnan mikrohuokoset
saadaan pidettyä auki mahdollisimman pitkään ja pitävyys pysymään hyvänä.
Rajoituksia ei ole puhtaanapitokemikaalien tai -työvälineiden osalta. Myöskään
lämpötilan osalta ei ole rajoituksia, esim. kiukaan kuumuus tai talvella pakkanen
ulkona.
Lattian pelkkää pyyhintää, ns. luuttuamista, ei laattalattioille suositella, koska
tämä menetelmä lähinnä siirtää epäpuhtauksia lattiassa.
Koska laatan pintaan ei tule mitään pinnoitetta, kalvoa, teippiä tms, joka voisi
liueta pois kemikaalien vaikutuksesta, ei pesu- ja puhdistusaineilla ole rajoituksia.
Mikäli huomataan, että pitävyys alkaa heikkenemään, suoritetaan laattalattialle
ns. tehopesu ennen kuin pinnan huokosissa olevat epäpuhtaudet alkavat kovettumaan ja kivettymään. Tämä palauttaa pitävyyttä. Mikäli tämä ei riitä, on aika
uusia LILAKI® liukkaudenpoistokäsittely.
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LILAKI® LIUKKAUDENPOISTOSSA ON KOLME VAIHETTA
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VAIHE TESTIKÄSITTELY

Käsittelyaika riippuu laatasta ja käytöstä. Tämän vuoksi käsittely on hyvä
tehdä aina ennen käsittelyä.
Testikäsittelyllä selvitetään lattian
Vertailun suorittaminen
vaatima käsittelyaika halutun
testikäsittelyn jälkeen
pidon saavuttamiseksi.
Testialueen tulee olla TÄYSIN KUIVA ja
MAHDOLLISIMMAN PUHDAS. Testikäsittelyn aikana testialueelle ei saa roiskua vettä.
Alueeksi riittää esim. 3 kpl 10x10 cm
laattoja. Käsittelyaika ensimmäisessä
laatassa on 4 min, toisessa 8min ja kolmannessa 12 min.
HUOM! Jos kyseessä on musta tai hyvin
tumma laatta, käsittelyaika ensimmäisessä laatassa on 1 min, toisessa 2 min
ja kolmannessa 3 min. Mikäli laatassa
ei pitävyys lisääntynyt, tee testi uudelleen uusille testilaatoille ja käytä testilaattojen käsittelyaikoina 4/8/12 min,
kuten alkuperäisessä ohjeessa.
Kaada testilaatoille varoen, mutta reilusti LILAKI®:a. Levitä esim. pienellä
harjalla LILAKI® tasaisesti testilaatoille.
Laattojen tulee olla KOKO VAIKUTUSAJAN REILUSTI MÄRKÄNÄ LILAKI®:sta,
tarvittaessa lisää LILAKI®:a ja levitä harjalla tasaiseksi.
Käsittelyaikojen täyttyessä, pyyhi näiltä
testilaatoilta LILAKI® pois huolellisesti
ja muutamaan kertaan reilusti kostealla
kankaalla. Lopuksi voit huuhdella koko
testikäsittelyalueen haalealla vedellä.

Käsiteltyjen ja käsittelemättömien laattojen pitävyydeneroa verrataan märkänä. LILAKI®:n huomattava pitävyyden
ero tulee esille, kun laatan pinnalla on
saippuavettä.

Tunnustele laattojen välisiä kitkaeroja
työntäen voimakkaasti sormilla viistosti
eteenpäin. Kokeile pitävyyden eroa eri
käsittelyaikojen välillä ja vertaa niitä käsittelemättömään laattaan.
Käsittelyajaksi valitaan se aika, missä
pitävyysero käsitellyissä laatoissa alkaa
tuntumaan. Kun sormet pitävät saippuaisella pinnalla, on pitävyys turvallisella tasolla.
Vertailun jälkeen tarkastellaan kuivan
laattapinnan visuaalisuutta. Hyvin tummien laattojen pinta voi hieman harmaantua. Tämä tasoittuu ajan kanssa ja
mahdollista eroa ei juurikaan huomaa,
kun koko tila on käsitelty.
Käsittelyajaksi valitaan se aika, missä
pitävyysero käsitellyissä laatoissa alkaa
tuntumaan. Kun sormet pitävät saippuaisella pinnalla, on pitävyys turvallisella tasolla.
LILAKI® toimii kaikilla laattapinnoilla
ja pinnasta tulee pitävä. Mikäli et saa
huomattavaa pitoa LILAKI® testikäsittelyssä, ilmoita siitä meille, selvitetään
asia. Vielä ei ole tullut vastaan laattaa,
josta ei olisi saatu LILAKI®:lla turvallista
ja pitävää.
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VAIHE
- LATTIAN PESU

Ennen liukkaudenpoistokäsittelyä on
tärkeää, että lattia on puhdistettu hyvin.
Suosituksemme on, että tiloihin tehdään teho- tai viikkosiivous juuri ennen
käsittelyä. Pesussa on hyvä käyttää tehokkainta käytössä olevaa siivousmenetelmää.
Liukkaudenpoistokäsittelystä tulee sitä
parempi ja pitkäikäisempi, mitä puhtaampi lattia ennen käsittelyä on.
Pesu on hyvä ajoittaa niin, että tilaa ei
käytetä ennen liukkaudenpoistokäsittelyä. Näin lattia pysyy mahdollisimman
puhtaana rasvasta ja muusta epäpuhtaudesta.
HUOM! Lattian tulee olla täysin kuiva
ennen liukkaudenpoistokäsittelyä.

3.

VAIHE - LIUKKAUDENPOISTOKÄSITTELY

Käsittelyn esivalmistelut
Suunnittele käsittely ja työjärjestys.
Huomioi käsittelyssä aineen sumutukseen menevä aika ja mitoita vain niin
isot alueet kuin käsittelyaikana ehdit
sumuttamaan, harjaamaan ja huuhtelemaan. Isommat alueet kannattaa
sumuttaa paineruiskupullolla, pienemmät onnistuu pulloon saatavalla käsisumuttimella.
Varmista että käytössäsi on tarvittavat
työvälineet, huuhtelua varten on vettä saatavilla ja että vesi ulottuu koko
alueelle, myös kauimmaiseen nurkkaan.
Käsittely tehdään koko alueelle missä
liikutaan, myös reunat ja alueet missä
vähemmän liikutaan, jotta vaarallisia
liukkaita kohtia ei alueelle jää.
Saman laattapinnan osa-alue käsittelyjä
ei suositella. Siirtyessäsi samalla laatalla
käsittelemättömälle ja liukkaammalle
pinnalle, tulee liukastumisriski suureksi
laatan pitävyyden muuttuessa.
Suojaudu niin, että roiskeita ei voi lentää päällesi. Varmista, että käytössäsi on
riittävät suojavälineet:
. suojalasit
. suojakäsineet
. puhtaat suojakengät
. riittävän vaatetus roiskeita vastaan
Jos tilan ilmanvaihto on heikko, käytä
lisäksi hengityssuojainta. Käsittelystä
tulee pesuainemainen voimakas tuoksu.
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KÄSITTELYN SUORITTAMINEN

Käsittelyaika riippuu laatasta ja käytöstä. Tämän
tehdä aina ennen käsittelyä.
Testikäsittelyllä selvitetään lattian
Vertailun suorittaminen
vaatima käsittelyaika halutun
testikäsitt
pidon saavuttamiseksi.
Testialueen tulee olla TÄYSIN KUIVA ja
MAHDOLLISIMMAN PUHDAS. Testikäsittelyn aikana testialueelle ei saa roiskua vettä.
Alueeksi riittää esim. 3 kpl 10x10 cm
laattoja. Käsittelyaika ensimmäisessä
laatassa on 4 min, toisessa 8min ja kolmannessa 12 min.
HUOM! Jos kyseessä on musta tai hyvin
tumma laatta, käsittelyaika ensimmäisessä laatassa on 1 min, toisessa 2 min
ja kolmannessa 3 min. Mikäli laatassa
ei pitävyys lisääntynyt, tee testi uudelleen uusille testilaatoille ja käytä testilaattojen käsittelyaikoina 4/8/12 min,
kuten alkuperäisessä ohjeessa.
Kaada testilaatoille varoen, mutta reilusti LILAKI®:a. Levitä esim. pienellä
harjalla LILAKI® tasaisesti testilaatoille.
Laattojen tulee olla KOKO VAIKUTUSAJAN REILUSTI MÄRKÄNÄ LILAKI®:sta,
tarvittaessa lisää LILAKI®:a ja levitä harjalla tasaiseksi.
Käsittelyaikojen täyttyessä, pyyhi näiltä
testilaatoilta LILAKI® pois huolellisesti
ja muutamaan kertaan reilusti kostealla
kankaalla. Lopuksi voit huuhdella koko
testikäsittelyalueen haalealla vedellä.

1. Tee sumutus kerralla koko käsiteltävälle alueelle järjestyksessä aloittaen vesipisteen läheltä nurkasta. Sumuta lattialle
tasaisena kerroksena. Älä sumuta muille pinnoille.
Sumuta tasaisesti ja riittävästi. Sumutin kannattaa säätää 		
niin, että LILAKI®:a tulee tarpeeksi ja tasaisena huntuna.
Pinnan tulee olla sumutuksesta selvästi märkä LILAKI®:sta.

Käsiteltyjen
tojen pitä
nä. LILAKI®:n
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2. Aloita harjaus. Harjaus on tärkeässä roolissa käsittelyssä,
liukkaudenpoistosta tulee tasaisempi mitä nopeammin
harjaus saadaan aloitettua ja aine levitettyä harjalla lattiaan.
Harjaa alue samassa järjestyksessä kuin sumutuskin on
tehty. Harjatessa aine tulee näkyä märkänä pinnalla ja
hieman vaahdota, tällöin sitä on riittävästi ja lopputuloksesta tulee mahdollisimman hyvä ja pitkäikäinen.
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HUOM! Harjauksessa voima ei ole valttia, vaan harjauksella
laatan pinta pidetään tasaisesti LILAKI®:sta märkänä ja 		
samalla saumoihin valuva LILAKI® saadaan nostettua
takaisin laatan pinnalle.
3. Käsittelyn aikana pinta pidetään harjaamalla tasaisesti märkänä LILAKI®:sta.
Jos pinta alkaa kuivua lisätään ainetta ja harjataan läpi.
4. Käsittelyajan täyttyessä, huuhtele lattia huolellisesti haalealla vedellä.
Huuhtelu suoritetaan samassa järjestyksessä kuin levityskin.
HUOM! Huuhtele lattia riittävän hitaasti (samassa ajassa kuin sumutuskin),
näin vaikutusaika on kaikkialla sama.
5. Lattia on huuhtelun jälkeen heti käyttövalmis.
6. Laita LILAKI® käsittelytodistustarra käsiteltyyn tilaan näkyville.
Tee puolivuosittain liukkaustesti tilaan, tämä kannattaa merkitä
kalenteriin. Näin varmistat pitävät ja turvalliset tilat pitkäksi aikaa

!
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PRO

. Lattian tulee olla kuiva ja puhdas käsittelyn alkaessa
. Käsittelyn aikana pinnalle ei saa roiskua vettä
. Käytä LILAKI®:a riittävästi, pinnan tulee olla selvästi
märkänä käsittelyn aikana
. Seuraa pitävyyttä, tee ajoittain liukkaustesti

LILAKI® PRO - Ammattilaisen valinta!

. 1000 ml LILAKI® liukkaudenpoisto
. Liukkaudenpoistokäsittely 8-12 m² alueelle
. Suorita liukkaudenpoistokäsittely itse helposti ja turvallisesti
. Kesto jopa yli 2 vuotta
. Ympäristöystävällinen veteen hajoava tuote
. Toimii kaikilla laattatyypeillä
. Työterveyslaitoksen testaama
. Valmistettu Suomessa

”

Tampereen kaupunki on käyttänyt LILAKI® liukkaudenestoa säännöllisesti jo vuosien ajan Tesoman ja Pyynikin uimahalleissa. Olemme
olleet erittäin tyytyväisiä tuotteen toimivuuteen sekä toimitusvarmuuteen. Kaikki mitä on sovittu, on pitänyt ja yleensä vielä paremmin. Meidän puolelta on ilo asioida LILAKI®:n kanssa.
Tuula Paavola JOHTAVA LIIKUNNANOHJAAJA, TAMPEREEN KAUPUNKI

LILAKI®:in luottavat:
WWW.LILAKI.FI

LAATTALATTIAN LIUKKAUDENPOISTO
Slip Safety Finland Oy
Koskenpääntie 105
42300 Jämsänkoski
Markus Litja
+358 50 40 77 427
markus@slipsafety.fi

