P1 tähtää hyvään sisäilmaan
Meranti tuntee rakennustöiden eri puhtausluokkien
vaatimukset ja hallitsee niiden mukaisen toiminnan.
Vaativampi puhtausluokka P1 on käytössä yhä
yleisemmin. Se tähtää hyvään sisäilmaan ja asettaa
tarkkoja vaatimuksia muun muassa materiaalien
varastoinnille, puhtauden- ja pölynhallinnan
menetelmille, siivoukselle ja valmiin rakennuksen
puhtaudelle.
Vähitellen käytöstä väistyvä puhtausluokka P2 ei
sisällä erityisiä vaatimuksia. Rakennustyö täytyy
kuitenkin tehdä rakentamismääräysten ja hyvän
rakennustavan mukaisesti. Loppusiivous
on suoritettava siten, että tilat ovat puhtaat.
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Perinteisten siivousmenetelmien ja pintojen
suojaamisen lisäksi Meranti käyttää rakentamisen
aikaisessa puhtauden- ja pölynhallinnassa useita
edistyneitä menetelmiä. Näihin kuuluvat muun
muassa osastointi, alipaineistus ja ilmanpuhdistus
sekä vesisumutus hienojakoista vesiaerosolia
käyttäen. Viimeksi mainittu on erityisen tehokas
tapa poistaa ilmasta nopeasti pöly ja muut
epäpuhtaudet. Puhtauden- ja pölynhallinnan
lopputuloksen Meranti varmistaa mittauksin ja
laadunvalvonnan keinoin.
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Rakentamisessa syntyy väistämättä pölyä ja likaa. Siksi
perusteellinen puhtauden- ja pölynhallinta on tarpeen.
Se varmistaa terveellisen ja turvallisen ympäristön niin
rakentajille kuin valmiin rakennuksen käyttäjille.

1. Suunnittelu
• Laadukas puhtauden- ja pölynhallinta
alkaa hyvästä suunnittelusta.
• Asetetaan siivouksen tavoitetaso
rakennustyön eri vaiheisiin.
• Määritellään siivouksen toimenpiteet ja taajuus
rakentamisvaiheiden mukaan.
+ Varmistaa tehokkaan puhtauden- ja
pölynhallinnan rakennustöiden aikana.

Asiantunteva siivous myös parantaa rakentamisen
laatua ja ehkäisee sisäilmaongelmia jo ennalta.

2. Rakennussiivous
• Poistetaan rakentamisessa syntyvät
pölyt ja epäpuhtaudet.
• Estetään osastoinnilla pölyn leviäminen ja
ehkäistään suojaamisella pintojen
likaantumista, kulumista ja vaurioitumista.
• Säilytetään sovittu puhtaustaso
rakentamisen aikaisella ylläpitosiivouksella.
+ Parantaa rakentamisen laatua.
+ Pitää työmaan ja rakennetut tilat puhtaina.
+ Tekee rakentajien työympäristöstä
turvallisen ja terveellisen.
+ Pienentää työmäärää loppusiivouksessa.

Meranti hallitsee kaikki puhtauden- ja pölynhallinnan
vaiheet: suunnittelun, varsinaisen rakennussiivouksen
ja kaksivaiheisen loppusiivouksen. Käytössämme ovat
tehokkaimmat työmenetelmät ja välineet.

3. Loppusiivous
• Kaksivaiheinen loppusiivous suoritetaan rakennuksen
valmistuttua ja sen luovutuksen lähestyessä.
• Ensimmäinen vaihe toteutetaan ennen ilmanvaihtokoneiden toimintakokeita. Pinnoilta
poistetaan suojaukset ja siivotaan pöly sekä
likakertymät imurointipuhtaaksi. Rakennusjätteet
kuljetetaan pois ja lajitellaan.
• Toinen vaihe suoritetaan toimintakokeiden
jälkeen ennen rakennuksen luovutusta.
Kaikki pintaryhmät puhdistetaan lika-analyysin
pohjalta. Lattioille tehdään käyttöönottopesu.
+ Varmistaa rakennuksen viihtyisyyden
ja terveellisyyden.
+ Pienentää sisäilmaongelmien riskiä.
+ Luo hyvät lähtökohdat kiinteistön
käyttöönotolle ja ylläpitosiivoukselle.

