
puhdistusaineet
keraamisen laatan ja luonnonkiven 

puhdistus, hoito ja huolto

Ammatti-
laisten 

tuotteet 
laatoillesi



Ei ole mitään niin hienoa kuin 
uudet laatat vastavalmistuneessa 
kylpyhuoneessa. Siksi on tärkeää 
pitää laatoista hyvä huoli että 
ne näyttävät uusilta ja puhtailta 
mahdollisimman pitkään. Se 
edellyttää oikeiden tuotteiden 
käyttöä sekä oikeita menetelmiä. 

Hoitotuotteen valinta riippuu 
keraamisen laatan tai luonnokiven 
ominaisuuksista. Pyydä oikea 
informaatio laatan myyneeltä 
taholta. Sivulta 7 löydät tiivistelmän 
kuinka valitset oikean tuotteen 
kullekin laattatyypille.

Ammattilaistuotteet
laattojesi hoitoon ja huoltoon

Kysy 
myyjältäsi 

uusien laat-
tojesi ominai-

suuksista! 
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7110
base cleaner

Tehokas pesuaine
Poistaa öljyä, rasvaa ja likaa keraami-
sen laatan ja luonnokiven pinnalta.

Kaikkien pintojen puhdistamiseen 
ennen jatkokäsittelyä ja puhdistami-
seen ennen huoltokäsittelyä

SEKOITUSSUHDE
 • 0,5 litraa 7110 base cleaneria
 • 8-10 litraan lämmintä vettä. 

Levitä ja työstä huolellisesti 
harjalla tai karhunkielellä. 

Anna vaikuttaa 5–10 minuuttia.

Pinta kuivataan ja huuhdellaan 
puhtaalla vedellä. Märkäimurin 
käytöllä voidaan varmistaa että 
kaikki lika poistettu.

7110 base cleaner on erittäin 
tehokas rasvanpoistaja, suojahan-
sikkaiden käyttö on suositeltavaa.

7110 base cleaner voi tehdä kiiltä-
vistä pinnoista kuten maaleista ja 
lakoista mattapintaisia. Voidaan 
käyttää kyseisillä pinnoilla mikäli 
ne uudelleen pintakäsitellään.

Laadukas 
esipesuaine 

laatoille 
ennen jatko-

käsittelyä

ÄLÄ KÄYTÄ 
MARMORIN 

TAI KALK-
KIKIVEN 

KANSSA. 
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7120
ceramic cleaner

Tehokas pesuaine
Poistaa sauma- ja sementtijäänteitä, 
kalkkia ja ruostetta keraamisten 
laattojen, luonnonkivien ja sanitettika-
lusteiden pinnoilta.

SEKOITUSSUHDE
 • 1 osa 7120 ceramic cleaneria
 • 2 osaan vettä 

Liuos levitetään huolellisesti 
pintaan harjalla tai karhunkielellä. 

Vaikutusaika 2–5 minuuttia.

On tärkeää poistaa huolellisesti 
kaikki pesujäämät ettei pintaan 
kuivu harmaata / valkoista likaa 
ja ettei sauma-aine pehmene 
pesuaineen pitkän vaikutuksen 
vuoksi. Huuhtele puhtaalla 
vedellä. Varmistaaksesi että kaikki 
lika on poistettu, on suositeltavaa 
käyttää imuria.

Vahva 
pesuaine

sisältää happoa 
joka poistaa kalkkia, 

ruostetta sekä 
sementti- 

liimoja

ÄLÄ KÄYTÄ 
KALKKIPITOIS-

TEN LAATTOJEN 
KUTEN MARMO-

REIDEN KANSSA.
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7230
ceramic wash

Neutraali pesuaine
keraamisten laattojen, luonnonkivien 
sekä kylpyhuonekalusteiden 
päivittäiseen pesuun.

7230 ceramic wash poistaa pinnoilta 
likaa ja kalkkia sekä ehkäisee 
homepisteiden kertymistä laattoihin 
ja saumoihin.

SEKOITUSSUHDE
 • 0,1-0,25 litraa 7230 ceramic 

wash pesuainetta
 • 10 litraan vettä 

Pesuliuos levitetään pinnoille 
sienellä, rätillä tai mopilla ja sen 
jälkeen kuivataan tai pestään 
puhtaalla vedellä

Päivit-
täinen 

puhdistus
laatoille ja 
saniteetti- 

tiloille
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7360
tile sealer

Neutraali kyllästysaine
sementtipohjaisille saumoille sekä 
imeville laatoille kuten kiillottamatto-
mat luonnonkivet, marmorit, graniitit, 
kalkkikivet jne. 

7360 tile sealer imeytyy pintaan ja 
tekee laatasta enemmän likaa, kalkkia 
ja nesteitä hylkivän.

Pinnan pitää olla puhdas, kuiva ja 
käsittelemätön

LEVITÄ 
LAIMENTAMATTOMANA
7360 tile sealer levitetään tasai-
sesti pintaan viskoosisienellä 
tai telalla erisuuntaisin vedoin 
raitojen välttämämiseksi.

Tämän jälkeen ylimääräinen 
7360 tile sealer pitää poistaa 
pinnalta 5-10 minuutin kuluessa. 
Luonnokivien väri saattaa voimis-
tua, tämän vuoksi on suositelta-
vaa tehdä testi pienelle alueelle 
ennen koko alueen käsittelyä.

Käsittelyn aikana pinta muuttuu 
märän näköiseksi mutta palautuu 
normaaliksi 2-3 päivän kuluessa.

Neutraali 
käsittely tekee 
laatasta likaa 

ja nesteitä 
hylkivän
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Yhteenveto materiaaleista 
ja tuotteista

Materiaalit
7110  
base cleaner

7120  
ceramic cleaner

7230  
ceramic wash

7360  
tile sealer

Kiillottamattomat 
marmorit ja 
muut kalkki-
pohjaiset kivet 
sekä käsitte-
lemättömät 
luonnonkivet 

Käytä pinnoilla 
joissa on öljyä, 
rasvaa tai muuta 
vastaavaa likaa

Älä käytä 
marmorien 
tai muiden 
kalkkipitoisten 
materilaalien 
kanssa

Soveltuu kaik-
kien pintojen 
päivittäiseen 
pesuun ja 
puhdistukseen.

Poistaa päivit-
täista likaa.

Raskaan 
kulutuksen 
tiloissa voi olla 
välttämätöntä 
puhdistaa pinta 
ensin 7110 base 
cleanerilla ja 
sen jälkeen 
toistaa 7230 
pesu ja käsittely 
useita kertoja 
vuodessa.

Estää lian 
imeytymistä 
laatan pinnalla 
ennen ja jälkeen 
saumauksen.

Voimakkaasti 
imevillä pinnoilla 
pitää huolehtia 
että sealeria 
käytetään 
riittävän paljon, 
myöhempi 
käsittely ei ole 
mahdollista.

Lasittamattomat 
klinkkerit sekä 
vastaavat joissa 
pinnan huoko-
siin voi imeytyä 
likaa Poistaa 

sementtiliimoja, 
ruostetta sekä 
kalkkia laattojen, 
kylpyhuone-
kalusteiden ja 
muiden vastaa-
vien pinnoilta. 
Käytä varovasti 
emaloiduilla 
pinnoilla.

Terracotta 
ja vastaavat 
laatat, huokoiset 
ja imevät 
materiaalit

Kylpyhuone- 
kalusteet ja 
vastavaat

Ei käytetä.

Lasitetut 
laatat, klinkkerit, 
mosaiikit ja 
kiillotetut kivet / 
marmorit

Ole varovainen 
kiillotetun ja 
vahatun marmo-
rin kanssa

Älä käytä kiillo-
tetun marmorin 
kanssa.
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Oikeat työkalut on olemassa 
varmistaaksesi  
erinomaisen 
tuloksen

 • Kuiva moppi on ideaalinen 
päivittäiseen kevyen lian 
poistamiseen lattiapinnoilta.

 • Käytä karhunkieltä likaisemmilla 
alueilla

 • Viskoosisieni ei tukkeudu ja on 
näin ollen hyvä käyttää 
7360 tile sealerin kanssa.

 • Lattian pesu onnistuu 
parhaiten kun pesu- ja 
huuhteluvedet ovat 
eri astioissa.

 • Käytä moppia 
lattian pesussa.

 • Isoimmilla 
lattiapinta-aloilla 
suosittelemme 
pesuveden poistoon 
käyttöön soveltuvaa 
imuria

VINKIT & KIKAT!

mira ehitusmaterjalid OÜ +372 679 0670 info@mira.ee www.miralaastit.ee


