Science.
Applied to Life.™

Lattianhoitolaikkojen
valintaopas.

3M -lattianhoitolaikat
™

Yksinkertaisesti tehokkaampi.
Poistaessasi vahaa, puhdistaessasi tai kiillottaessasi lattiaa voit luottaa
3M-lattianhoitolaikkoihin, jotka tekevät työtä nopeammin, tehokkaammin ja
pidempään alhaisemmin kokonaiskustannuksin.
3M:n uusimman sukupolven lattianhoitolaikat tarjoavat edelleen
asiakkailleen tehokkuutta, tuottavuutta ja kestävyyttä.
Jokainen 3M-lattianhoitolaikka on suunniteltu tarkasti tiettyä
lattiapintaa ja tehtävää varten. Olitpa poistamassa vanhaa
pinnoitusta, puhdistamassa rumia tahroja tai kiillottamassa lattiaa
korkeakiiltoiseksi, voit luottaa 3M-lattianhoitolaikkoihin, jotka tekevät
työstä nopeampaa sekä tehokkaampaa tarjoten pitkäkestoisen ja
kustannustehokkaan ratkaisun. Ei siis ihme,
että olemme yksi maailman johtavista lattianhoitolaikkojen
toimittajista.
Voit pidentää 3M-lattianhoitolaikan käyttöikää noudattamalla
seuraavia huolto-ohjeita:
1. Irrota laikka koneesta jokaisen käyttökerran jälkeen.
2.	Huuhtele kraanaveden alla tai ruiskuttamalla vedellä, tai upota
laikka laimennettuun vahanpoistoliuokseen, liuottaaksesi laikkaan
varastoituneen vahan pois. Älä anna likaisten laikkojen kuivua ennen
pesua.
3. Huuhtele ja ripusta kuivumaan.

•	Poistaa vaikeat hankausjäljet
7 kertaa nopeammin*
• Lähes 40 % tehokkaampi
vahanpoisto*
• 25 % tehokkaampi Schiefertestissä*
• 50 % parempi kiillotuksen
kestävyys*
•	Vähentää kemiallisten
vahanpoisto- ja
viimeistelyaineiden tarvetta
•	Pestävä ja
uudelleenkäytettävä

Ota yhteyttä, jos haluat lisätietoja 3M™lattianhoitolaikoista:
Puhelin: (09) 52 521
www.3M.fi/kiinteisto

Suomen 3M Oy
PL 600
02151 Espoo
Suomi

Verkkosivusto: www.3M.fi/kiinteisto

Kierrätä tämä tuote. Painettu Ruotsissa. 3M,
Scotch-Brite ja Trizact ovat 3M:n
tavaramerkkejä. © 3M 2016. Kaikki oikeudet
pidätetään.

Tässä 3M-lattianhoitolaikkojen käyttöä esittelevässä asiakirjassa oletetaan, että käyttäjällä on aiempaa kokemusta tämäntyyppisestä tuotteesta ja että sitä käyttää pätevä ammattihenkilö. Mikäli tuotetta käytetään tämän asiakirjan

*Lähimpään kilpailijaan verrattuna

vastaisesti, vastuu on käyttäjällä. Tämä asiakirja ei vapauta käyttäjää noudattamasta kaikkia muita tuotetta koskevia ohjeita (teknisiä tietoja, turvallisuusmääräyksiä, käytäntöjä jne.).

3M Trizact -HX-hiontakiekot
TM

TM

Käytetään kivilattioiden luonnollisen kauneuden
palauttamiseen ja entisöintiin yhdistelmä- tai
lattianhoitokonetta käyttäen. Se on nopeampi kuin
perinteinen timanttihionta, ja kiekkoja käyttäen
voit entisöidä omat lattiasi ilman tarvetta alan
ammattilaisille.

3M Scotch-Brite Vihreä
-lattianhoitolaikka
TM

TM

Parantaa kiiltoa ja on ennennäkemättömän kestävä.
Pehmeästi viimeistelevä ratkaisu ongelmiin.

3M Scotch-Brite High Productivity
-lattianhoitolaikka

3M Scotch-Brite Sininen
-lattianhoitolaikka

3M:n tehokkain vahanpoistolaikka. Ihanteellinen
avoin rakenne, joka estää tukkeutumista. Käytetään
lattiapinnoitteiden ja raskaan lian (esim. betonin)
nopeaan ja luotettavaan poistoon.

Päivittäiseen puhdistamiseen ja hankaamiseen

TM

TM

TM

Oikean laikan valitseminen tehtävän työn mukaan
Huomautus: Kohdissa, joissa vaihtoehtoja on useampi, laikat esitetään suositus järjestyksessä siten että vasemmalla on paras vaihtoehto.

TM

tarkoitettu ratkaisu, joka poistaa hienon lian,
hankausjäljet ja mustat kengänjäljet lattioita
vahingoittamatta.
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Kunnostus

Lattian tyyppi
3-vaiheinen

3M Scotch-Brite Surface Preparation
SPP -lattianhoitolaikka

3M Scotch-Brite Valkoinen
-lattianhoitolaikka

Betoni, karkea

Ensiluokkainen Pintapesulaikka, poistaa vanhan vahan ja

Käytetään kevyeen puhdistamiseen, kun halutaan

Betoni, kiillotettu

esikäsittelee lattian vain neutraalia pesuainetta tai vettä

poistaa likaa ja hankausjälkiä ja säilyttää pinta

apuna käyttämällä. Se poistaa tahrat ja näkyvät naarmut ja

mahdollisimman kiiltävänä. Voidaan käyttää myös

Marmori/mosaiikkibetoni,

3-vaiheinen

tehoaa vaikeastikin puhdistettaviin lattioihin tehokkaammin

puulattioiden kiillottamiseen.

himmeä, suojaamaton

prosessi

Marmori/mosaiikkibetoni,

3-vaiheinen

3M Scotch-Brite Beige
-lattianhoitolaikka

kiiltävä, suojaamaton

prosessi

Marmori/mosaiikkibetoni,

3-vaiheinen

Parantaa kiiltoa ja poistaa hankausjälkiä ja muita
jälkiä. Poikkeuksellisen kestävyytensä ansiosta
soveltuu erinomaisesti kovempiin pinnoituksiin ja
kovan käyttöasteen lattioille.

kiiltävä, kristalloitu

TM

TM

TM

TM

kuin musta laikka – kevyemmin ja ilman naarmuja.

3M Scotch-Brite Sienna High Shine
-lattianhoitolaikka
TM

TM

Erittäin tehokas, kaksipuolinen laikka on ihanteellinen
huonokuntoisten kuluneiden ja himmeiden
lattiapintojen käsittelyyn. Puhdistaa ja kiillottaa
keskikiiltoon ilman kemiallisia aineita.

TM

TM

prosessi
3-vaiheinen
prosessi

*

Marmori/mosaiikkibetoni,

3-vaiheinen

kiiltävä, suojattu

*

3M Scotch-Brite Lila High Shine
-lattianhoitolaikka

3M Scotch-Brite Eraser Pinkki
-kiillotuslaikka

Erittäin tehokas, kaksipuolinen laikka on ihanteellinen
hyväkuntoisten keskikiiltoisten lattiapintojen
käsittelyyn. Puhdistaa ja kiillottaa lattiat loistavan
kiiltäviksi ilman kemiallisia aineita.

Poistaa mustat jäljet, palauttaa kiillon vähemmillä
käyttökerroilla kuin muut laikat ja tuottaa vähemmän
pölyä. Ihanteellinen koville pinnoitteille ja kovan
käyttöasteen lattioille. Erinomaisen kestävyyden
lisäksi jättää lattian kiiltäväksi.

TM

3M Scotch-Brite Musta
-lattianhoitolaikka
TM

TM

Alan standardituote. Luotettavaa tehokkuutta ja
pitkäikäinen laikka. Vahanpoistoon.

TM

Mukautuva vahanpoistolaikka epätasaisille lattioille,
poistaa vahan ennen uudelleen viimeistelyä. Erittäin
vaativaan vahanpoistoon 2–4 pinnoitekerroksen
poistamista varten ennen uudelleenpinnoittamista.

Takaa useiden erilaisten pintojen optimaalisen
kiillotuksen korkeilla kierroksilla (UHS). Laikka sekä
poistaa mustat jäljet että lisää kiiltoa.

TM

*

prosessi

PVC, lattiavalmistajan
suojaama1
PVC/VCT, käyttäjän
suojaama (akryyli….)1
PVC, suojaamaton1
VCT, suojaamaton1

Hankaa ja puhdistaa pinnoitusta himmentämättä.
Avoin rakenne estää tukkeutumista ja sopii
ihanteellisesti käytettäväksi yhdistelmäkoneella ja
pinnoitetuilla (vahatuilla) lattioilla.

3M Scotch-Brite Oranssivalkoinen
-kiillotuslaikka

TM

prosessi
3-vaiheinen

Graniitti, kiiltävä

TM

3M Scotch-Brite Ruskea
-lattianhoitolaikka
TM

*

TM

3M Scotch-Brite
Oranssivihreä -lattianhoitolaikka
yhdistelmäkoneeseen
TM

prosessi
3-vaiheinen

Graniitti, karkea tai kiilloton
TM

prosessi

Kumi
Linoleumi2

TM

Öljytty puu
Lakattu puu
Keraami, himmeä

3M Scotch-Brite Punainen
-lattianhoitolaikka
TM

TM

Päivittäiseen puhdistamiseen ja kevyeen hankaamiseen
tarkoitettu ratkaisu, joka poistaa kevyen lian,
hankausjäljet ja mustat kengänjäljet.

Keraami, korkeakiiltoinen

3M Melamiini -lattianhoitolaikka
TM

Tämä erityisesti kivi-, betoni-, vinyylilaatta (VCT)-,
marmori- ja muille huokoisille lattiapinnoille tarkoitettu
erittäin tehokas laikka poistaa kevyesti piintyneen lian
ja epämiellyttävät hankaumajäljet. Se poistaa lähes
kaiken lian ja jäljet pelkällä vedellä.

(lasitettu)

* 3MTM TrizactTM -HX-hiomakiekot ovat 3M:n suositus, mutta vaihtoehtoisesti voidaan käyttää 3MTM Scotch-BriteTM Surface Preparation SPP -lattianhoitolaikkoja.
Vinyylilattioita (tunnetaan myös nimellä VCT tai PVC) käytetään pääasiassa liike- ja laitostiloissa ja erityisesti paikoissa, joissa kulutus on suurta, sillä se on edullinen,
kestävä ja helppohoitoinen. Hankausta ja iskuja kestävä vinyylilattia voidaan pintakäsitellä toistuvasti uudelleen mekaanisilla kiillotuskoneilla.

1

Linoleum-lattioiden (tunnetaan myös nimellä lino) ei katsota aiheuttavan allergiaa, ja niitä käytetään edelleen, erityisesti sairaaloissa ja muissa
terveydenhoitolaitoksissa. Se on joustavaa ja erittäin kestävää, ja sitä käytetään paikoissa, joissa jäykempi materiaali, kuten kaakelit, rikkoutuisivat.
Lattiapäällysteenä linoleumin on suurelta osin korvannut vinyyli.

2

