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Artigo kumipäällysteet 
 
Yleiset puhdistus- ja hoito-ohjeet Artigo Standard -
kumimatoille  
 
Artigo Ardesia 
Artigo Ebony 
Artigo Energy 
 
Hyvin suunniteltu ja säännöllinen ylläpito pitää lattian pinnan näyttävässä 
kunnossa ja lisää tuotteen käyttöikää. 
 
Puhdistus- ja hoito-ohjeet perustuvat käyttökokemuksiin, keinot ja 
puhdistusaineet voivat poiketa suuresti riippuen eri tilojen ja alueiden 
vaatimuksista. 
 
Artigo-kumimattoja voidaan puhdistaa mopilla tai sähkökoneilla. Suosittelemme 
seuraamaan tarkasti valmistajan antamia ohjeita sekä puhdistusaineiden että 
siivouksessa laitteiden osalta. 
 
 

Uuden kumipinnan suojaaminen  
 

• Asennuksen valmistuttua, irrota irtolika kumipinnoilta. Aseta suojapeite 
tarpeettomien vaurioiden välttämiseksi, joita muut asennustyöt tai raskaat 
laitteet ja huonekalut voivat aiheuttaa.  

 
• Liankerääjämatto on helpoin tapa vähentää lian, soran ja kosteuden määrää 

lattia-asennusalueilla. Liankerääjämatto rajoittaa hankausta lattian pinnassa 
ja auttaa takaamaan tuotteelle ominaisen pitkän käyttöiän. 
Liankerääjämaton tulee olla 3-5 metriä pitkä ollakseen tehokas.  

 
• Käyttäessäsi uutta puhdistusainetta, testaa sitä ensin pienelle piilossa 

olevalle lattian osalle, esimerkiksi kalusteen alle.  
 
 
 

Ardesia Ebony Energy 
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Asennuksen jälkeinen loppusiivous 
 

• Poista irtolika, pöly ja hiekka harjalla tai 
pölynimurilla. 

• Pese lattianpäällyste emäksisellä 
pesuaineella käyttäen hidaskierroksista 
lattianhoitokonetta. Käytä pesulaitteessa 
karkeudeltaan punaista laikkaa 3M-yhtiön 
asteikolla. Huuhtele ja märkäimuroi (poista) 
huuhteluvesi. Toista huuhtelu ja 
huuhteluveden poisto kunnes 
pesuainejäämää ei ole maton pinnassa. Anna 
lattianpäällysteen kuivua. Erityisen ankarissa 
käyttöolosuhteissa voidaan lisäsuojana 
tarvittaessa käyttää kevyttä vahausta. 

• Puhtaalle ja kuivalle lattialle voidaan 
haluttaessa levittää vahaa (halutulla 
kiiltoasteella). Levitä ensimmäinen kerros 
vahaa huopalastalla ohuesti ja tasaisesti 
yhdensuuntaisin vedoin. Anna kuivua noin 
30–40 minuuttia. Kun ensimmäinen kerros 
on kuivunut, levitetään toinen kerros vahaa 
ensimmäiseen kerrokseen nähden 
suorakulmaisin vedoin. Vahan kuivuttua 
täydellisesti (yleensä n. 2 tuntia), lattia on 
käyttövalmis.  

 

Päivittäinen huolto 
 
Poista pöly, lika ja tahrat lattiasta. 
 

• Puhdista harjalla, mopilla, mikrokuituliinoilla tai imurilla. 
Suosittelemme yhdistelmäkonetta ja neutraaleja pesuaineita 
suuremmille alueille. 

• Poista lika ja tahrat neutraalilla tai miedosti emäksisellä pesuaineella. 
Pesuaineen laimennus tehdään valmistajan ohjeen mukaan. 

 



 
 

   Artigo-maahantuonti ja markkinointi: Kaakelikeskus  
Helsinki  Oy  projektiosasto | Hankasuontie 6 | 00390 Helsinki  
Puh.  09-5123 4737 | projekti@kaakelikeskus.fi 

Rutiinihuolto 
 
Päivittäistä huoltoa täydentää lattian pesu neutraaleilla pesuaineilla. 
 

• Lattianpäällyste puhdistetaan neutraalilla puhdistusaineella moppia 
tai yhdistelmäkonetta käyttäen.  

• Vaihtoehtoisesti tietyin väliajoin voidaan suorittaa kuivapesu/huolto 
käyttäen matalakierroksista kiillotuskonetta ja sopivaa (pehmeää) 
laikkaa. Koneen kierrokset ja käytettävä puhdistus-, kiillotusaine 
valitaan lattian likaisuudesta ja lattian halutusta kiiltoasteesta 
riippuen.   

 

Uudistava korjaushuolto 
 
Kumimaton tehdassuojattu pintakerros voidaan uudistaa, jos se vahingoittuu.  
 
 

• Pese lattianpäällyste kuumaan veteen sekoitetulla vahanpoistoon 
tarkoitetulla pesuaineella, matalakierroksista lattianhoitokonetta 
käyttäen. Käytä karkeudeltaan vihreää laikkaa 3M-yhtiön mitta-
asteikolla. Huuhtele ja märkäimuroi (poista) huuhteluvesi. Toista 
huuhtelu ja huuhteluveden poisto kunnes pesuainejäämiä ei ole 
maton pinnassa. Anna lattianpäällysteen kuivua.  

• Puhtaalle ja kuivalle lattialle voidaan levittää vahaa (halutulla 
kiiltoasteella). Levitä ensimmäinen kerros vahaa huopalastalla 
ohuesti ja tasaisesti yhdensuuntaisin vedoin. Anna kuivua noin 30–
40 minuuttia. Kun ensimmäinen kerros on kuivunut, levitä toinen 
kerros vahaa ensimmäiseen kerrokseen nähden suorakulmaisin 
vedoin. Lattia on käyttövalmis vahan kuivuttua (yleensä n. 2 tuntia).  

 
Varoitus 
 

• Kaikkia siivous- ja huoltotuotteita on käytettävä vain tuotteiden 
valmistajien ohjeiden mukaisesti. 

• Siivous suorassa auringon valossa voi aiheuttaa likaveden ja 
huoltotuotteiden kuivumista maton pintaan, vaikeuttaen 
puhdistusta. 

• Vältä hyvin karkeiden (hiovien) puhdistuslaikkojen käyttöä 
matalakierroksisella lattianhoitokoneella. Vältä käyttämästä 3M-
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yhtiön väreiltään sinisiä, vihreitä, ruskeita ja mustia 
puhdistuslaikkoja.  Sinistä ja vihreää puhdistuslaikkaa tulee käyttää 
vain mahdollisen vanhan vahan poistoon. Kalusteiden jalkojen tulee 
olla pehmustetut, tyyppiä W EN 12529 -mukaisesti. 

 
 


