
Meranti 
pitää huolen 

tekstiililattioista



Tekstiilistä valmistetut lattiapäällysteet 
– kokolattiamatot, suuret mattolaatat tai 
isot sisustusmatot– pysyvät hyvässä 
kunnossa ja siisteinä, kun Meranti pitää 
niistä huolen. Tämä edistää samalla
sisäilman puhtautta. Merantin kolme-
vaiheinen palvelu varmistaa parhaiten 
tekstiililattioiden puhtauden, mutta 
asiakas voi luonnollisesti hankkia myös 
haluamiaan osia kokonaispalvelusta.

Kolme askelta
puhtaaseen 
tekstiililattiaan

1. Viikkosiivous tamppari-imurilla 
Perustan tekstiililattioiden siisteydelle luo niiden viikoit-
tainen puhdistus imurilla, joka on varustettu mootto-
roidulla mattosuuttimella. Tampparin imutehoa voi 
säätää – näin se soveltuu monenlaisille tekstiilipinnoille. 
Ylläpitosiivoukseen kuuluu myös jaksottainen tahrojen 
ja värjäymien poisto. Hyvin toteutettu viikkosiivous on 
tekstiililattioiden hoidon tärkein ja eniten kustannuste-
hokkuutta parantava osa.

2. Kapselointi neljännesvuosittain
Noin neljännesvuoden välein Meranti puhdistaa teks-
tiililattiat Smart Care Trio -menetelmällä. Kapseloinniksi 
kutsuttu menetelmä on nopea, tehokas ja turvallinen. 
Se on myös ympäristöystävällinen, mistä todisteena on 
Green Seal -sertifiointi. 

Smart Care Trio -menetelmässä kokolattiamatto 
pestään käyttäen erityistä puhdistuskonetta, tiettyjä 
puhdistusaineita sekä pölynimuria. Puhdistuskone 
levittää puhdistus- ja kapselointiaineet matolle, harjaa 
sen tehokkaasti sylinteriharjojen avulla ja nostaa nukan 
pystyyn. Kapselointiaine sitoo lian, joka kuivuu kristalli-
seen muotoon. Lopuksi matto imuroidaan ja poistetaan 
näin kristalliin sitoutunut lika.



Menetelmää voi käyttää monenlaisissa kiinteistöissä. 
Smart Care Trio on hiljainen, vähentää veden kulutusta 
sekä homekasvuston riskiä. Tiloissa työskenteleville 
menetelmästä on vain vähän häiriötä.

Smart Care Trio -menetelmä on johtavien tekstiililat-
tiapäällysteiden valmistajien suosittelema.

3. Peruspesu noin kerran vuodessa
Tilan käyttötaajuudesta ja likaantumisesta riippuen 
Meranti suorittaa tekstiililattian peruspesun noin kerran 
vuodessa. Peruspesu palauttaa tekstiililattian pinnan 
ja nukan kunnon. Se suoritetaan Orbot-lattianhoitoko-
neella tai painehuuhtelulaitteella.

Orbot puhdistaa tekstiililattiat erittäin tehokkaasti 
ainutlaatuisen epäkeskoliikkeensä sekä monenlaisten 
laikkojensa ja harjojensa ansiosta. Lattianhoitokoneen 
pieni vedenkulutus säästää ympäristöä eikä aiheuta 
jälkikosteutta. Hiljainen käyntiääni mahdollistaa siivouk-
sen tiloissa, joissa samanaikaisesti työskennellään.

Painehuuhtelulaitetta käytettäessä tekstiililattiat puh-
distetaan pesuaineen ja tarvittaessa esikäsittelyaineen 
avulla. Puhdistusaineliuos annostellaan painesumutin-
kannulla. Voimakkaasti likaantunutta pintaa käsitellään 
tarvittaessa ensin pehmeällä pesuharjalla tai puhdistus-
sienellä.



Tekstiililattioiden hyvän 
hoidon kulmakiviä:
• Rakennusaikainen suojaus
• Huolellinen käyttöönottopuhdistus 
• Lattianhoitosuunnitelma  
• Puhtaanapidon osaaminen 
• Asianmukaiset välineet, menetelmät 
  ja pesuaineet 
• Siivouksen oikea ajoitus
• Likaantumisen estäminen ennalta

Alltech Advance 
-painehuuhtelulaite

Smart Care Trio
-kapselointipuhdistuslaite

Orbot-lattianhoitokone
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Hyvin hoidetun
tekstiilimaton

elinkaari

Kierrätys

Ammattitaitoinen ja 
huolellinen puhtaanapito

pidentää maton käyttöikää
huomattavasti

Kuljetus
käyttöpaikkaan

ValmistusRaaka-aineen
uusiokäyttö
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