HOITO-OHJE
LILAKI® LAATTALATTIAN LIUKKAUDENPOISTO
LILAKI® laattalattian liukkaudenpoisto
LILAKI® laattalattian liukkaudenpoiston toimintaperiaate on ainutlaatuinen. LILAKI® pystyy avaamaan
turvallisesti laatan pinnassa olemassa olevia mikrohuokosia, jonka kautta pitävyyttä eli kitkaa pystytään
parantamaan moninkertaisesti. Pinta on pitävä, vaikka lattialla olisi saippuavettä.
LILAKI® liukkaudenpoistokäsittelyssä laatan pintaan ei tule mitään kalvoa, pinnoitetta tai erillistä
liukuestettä, joka kuluisi pois. Laatan pinta pysyy ennallaan. LILAKI® ei vaurioita laattaa tai kiveä eikä
aiheuta haittaa putkistoille, viemäreille, silikoneille tai saumoille.
LILAKI® on ratkaisu, kun haluat liikkua turvallisesti kostealla laattalattialla, vaikka pinnassa olisi
saippuavettä. Ei enää liukastelua, ei enää pelkoa kaatumisesta, ei enää läheltä piti-tilanteita.

Hoito-ohje
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.
Puhtaanapitokemikaalien tai -työvälineiden osalta ei ole rajoituksia. Puhdistusaineissa kannattaa välttää
silikonia sisältäviä tuotteita, nämä tekevät lattian herkästi liukkaaksi.
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.

Pitävyyden seuranta
Laattalattian pitävyyttä on hyvä seurata puolivuosittain. Helpointa pitävyys on todeta, kun laattalattialle
on levitetty hieman laimeaa saippuavettä ja kokeilemalla paljaalla jalalla, onko laatalla mahdollisuus
liukastua. Pitävyyden vertailua on hyvä suorittaa käsitellyn ja käsittelemättömän laatan välillä. Mikäli
jalka ei pidä kunnolla, on pinnan kitka turvallisuusrajaa pienempi.
Turvallisen liikkumisen rajana voidaan pitää dynaamista kitka-arvoa (TORTUS II kitkamittaus) 0,60 tai yli.

Pitävyyden kesto lattiassa
LILAKI® liukkaudenpoisto on todella kestävä. Kesto riippuu paljon tilasta ja sen käytöstä. Esimerkiksi
julkisissa tiloissa, kuten uimahalleissa ja kylpylöissä, käsittely kestää keskimäärin jopa yli kaksi vuotta.
Kotitalouskäytössä kestävyys on vähintään samaa. Lattian puhdistaminen säännöllisesti on tärkeää,
jolloin pitävyys säilyy mahdollisimman pitkään. Eteistiloissa tai muissa tiloissa, joissa liikutaan
ulkojalkineilla, kestoaika voi olla luonnollisesti lyhyempi kuin tiloissa, joissa liikutaan puhtain paljain
jaloin.
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