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Laattojen ja saumojen “Hapan” pesu

- Hapan pesuaine pinttyneen lian puhdistukseen.
- Tehdään sopiva pesuaineseos tuotteen ohjeen 
   mukaisesti ämpäriin. Sekoitus aina KYLMÄÄN veteen.
- Kastetaan hankaussieni ämpärissä ja levitetään pesuaine pestäville pinnoille.
- Anna pesuaineen vaikuttaa 2-5 minuuttia. 
- Pestään laatat hankaussienellä ja laattojen saumat saumaharjalla.
- Huuhdotaan lopuksi pesuaine pois laatoista ja saumoista.

Työvälineet: Hankaussieni ja saumaharja.
Pesuaine: Plano Hapan pesuaine.
Suojaus: Suojalasit, suojakäsineet, suojaa sähkökytkimet teipillä ja tarkasta
lattiakaivon toiminta.

Pintojen “Emäksinen” pesu

- Emäksinen desinfioiva pesuaine rasvan ja pesuainejäämien 
   puhdistukseen kaikille kylpyhuoneen kaikille pinnoille.
- Tehdään sopiva pesuaineseos tuotteen ohjeen mukaisesti. 
   Sekoitus aina KYLMÄÄN veteen.
- Kastetaan hankaussieni ämpärissä ja levitetään pesuaine pestäville
   pinnoille hankaussienellä ja pesuharjalla.
- Anna pesuaineen vaikuttaa 2-5 minuuttia.
- Pestään laatat hankaussienellä ja laattojen saumat saumaharjalla.
- Pestään hanat, metallipinnat ja WC-kalusteet pesuharjalla.
- Huuhdotaan lopuksi pesuaine pois kaikilta pinnoilta.

Työvälineet: Hankaussieni, saumaharja sekä pesuharja.
Pesuaine: Desiklor desinfioiva pesuaine.
Suojaus: Suojalasit, suojakäsineet.

Pintojen neutralisointi

- Neutraali pesuaine kaikkien pestyjen pintojen neutralisoitiin.
- Tehdään pesuaineseos ämpäriin tuotteen ohjeen mukaisesti.
- Neutralisoidaan kaikki desinfioidut pinnat.
- Levitetään pesuaineseos neutralisoitaville pinnoille.
- Pestään pinnat kevyesti.
- Huuhdotaan lopuksi pesuaine pois pinnoilta.

Työvälineet: Hankaussieni ja pesuharja.
Pesuaine: Tana Aroma Intense Ivetan pesuaine.
Suojaus: Ei tarvetta.
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Lasipintojen puhdistus

- Lasinpesuaine, lasipintojen puhdistukseen.
- Suihkutetaan puhdistusaine lasipinnoille.
- Pyyhitään huolellisesti pois mikrokuituliinalla.

Työvälineet: Mikrokuituliina.
Pesuaine: Green Care Glass Cleaner.
Suojaus: Ei tarvetta.

Pintojen kuivatus

- Kuivataan lasi- ja metallipinnat mikrokuituliinalla.
- Annetaan pintojen kuivua 12 tuntia. 
- Hyödynnä lattialämmitys, käytä lisälämmitintä.
- Järjestetään tilaan mahdollisemman hyvä ilmanvaihto.

Työvälineet: Mikrokuituliina.
Apuvälineet: Lattialämmitys, lisälämmitin ja koneellinen ilmanvaihto.
Suojaus: Kylpyhuonetta ei saa käyttää kuivauksen aikana.

Syväpuhdistus pinnoitusta varten

- Nano4-PreClean - hanat, metallipinnat, lasit, peilit ja 
   kaakelit syväpuhdistus. 
- Suihkutetaan puhdistusainetta pudistettavalle pinnalle.
- Pyyhitään huolellisesti mikrokuituliinalla.
- Tarvittaessa laattojen puhdistus samalla tavalla. 

Työvälineet: Mikrokuituliina.
Pesuaine: Nano4-PreClean suihkupullo.
Suojaus: Suojalasit, hengityssuojain, suojakäsineet.
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HUOM!
Tilan kuivatusta voi tehostaa 

nostamalla lämpötilan ylemmäs 

kuitenkin max. 60 astetta. 



Pinnoitukset

- Seinä- ja lattialaatta saumojen pinnoitus.
- Suihkutetaan pinnoitetta pysty- ja vaakasaumoihin.
- Hierotaan pintaan mikrokuituliinalla.

Työvälineet: Mikrokuituliina.
Pesuaine: Nano4-Ultracoat suihkupullo.
Suojaus: Ei tarvetta.
Pinnoituslämpötila: 20-40 °C

Pinnoitteiden kuivatus ja kovetus

Nano4-Ultracoat

.
saumoihin.

Työvälineet: Mikrokuituliina.
Pesuaine: Nano4-Bathcare suihkupullo.
Suojaus: Ei tarvetta.
Pinnoituslämpötila: 20-40 °C

Nano4-Bathcare

- Hanojen ja metallipintojen pinnoitus.
- Suihkutetaan hanoihin ja metallipinnoille.
- Hierotaan pintaan mikrokuituliinalla.

Työvälineet: Mikrokuituliina.
Pesuaine: Nano4-ChromeMetal pullo.
Suojaus: Ei tarvetta.

Nano4-ChromeMetal

le.
- WC-istuimen ja lavuaarin pinnoitus.
- Suihkutetaan posliini- ja muovipinnoille.
- Hierotaan pintaan mikrokuituliinalla.

Työvälineet: Mikrokuituliina.
Pesuaine: Nano4-ToiletBowl pullo.
Suojaus: Ei tarvetta.

Nano4-ToiletBowl
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Apuvälineet: Lattialämmitys, lisälämmitin ja koneellinen ilmanvaihto.
Suojaus: Kylpyhuonetta ei saa käyttää kuivauksen aikana.
- Annetaan pintojen kuivua ja kovettua 12-24 tuntia 20-60 °C 
   huonelämpötilassa. Kovetusprosessi nopeutuu 40-60 °C.
- Hyödynnä lattialämmitys, käytä lisälämmitintä.
- Järjestetään tilaan mahdollisemman hyvä ilmanvaihto.
- Älä tuo kylmää ulkoilmaa huoneeseen kuivauksen aikana.
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- Kaikkien laattojen, lasien sekä peilien pinnoitus.
- Suihkutetaan pinnoitetta pinnoitettavalle alueelle.
- Hierotaan pintaan mikrokuituliinalla.
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