DECO CIRÉ
HOITO-OHJE
Oikein hoidettuna Deco-Cire pinnat säilyvät hyvinä vuosia. Tässä ohjeessa on kerrottu
tärkeimmät hoitotoimenpiteet ja käytössä huomioitavat asiat.

Asennuksen jälkeen:
Lakattu pinta saavuttaa lopullisen kovuutensa 28 vuorokauden kuluttua lakkauksesta. Sitä
ennen mekaanista rasitusta on vältettävä.
Jos tilassa tehdään vielä muita rakennustöitä, kolmen päivän kuluttua lakkauksesta pinta
voidaan suojata sileällä suojapaperilla ja sen päälle voidaan laittaa tarvittaessa
suojalevy. Ensimmäisten kolmen päivän aikana ei pinnalle saa päästää kosteutta, vettä tai
edes tippoja. 7 päivää lakkauksen jälkeen voidaan käyttää suojalevyä ilman suojapaperia.
On erittäin tärkeätä, ettei 28 päivän aikana pinnalle pääse maalia tai muita nesteitä,
jotka voivat reagoida lakan kanssa. Jos pintaan tulee likaa, puhdista se vedellä. Pidä
huolta, että pinnalle ei jää vettä tai kosteutta puhdistuksen yhteydessä.
Älä käytä tikkaita ilman suojausta tai tikkaiden jalkojen pehmusteita.
Vältä iskuja ja esineiden tai työkalujen putoamista pinnoitteelle.
Neljän päivän kuluttua voidaan ottaa suihku käyttöön.
Lattialämmityksen kytkentä päälle 14 vuorokautta asentamisesta: Nosta lämpötilaa 2°C /
vrk. Maksimi suosituslämpötila 26°C.
Summa summarum lakkauksen jälkeen:
- 3 vrk:tta suojattuna kevyesti suojapaperilla
- 4 vrk:den jälkeen voi ottaa suihkun käyttöön
- 3 vrk:den jälkeen, remontin jatkuessa, suojaus kovalevyillä tms. suojapaperin päälle
- 7 vrk:den jälkeen, remontin jatkuessa, suojaus vain kovalevyllä
- Suojauksien poistamisen jälkeen lattialämmitys kytketään päälle porrastettuna.
Suositus +2 astetta / vuorokausi. (Älä kytke lattialämmitystä päälle ennen suojauksien
poistamista).
- 28 vrk:tta lopullinen kovettuminen
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DECO CIRÉ
Huolto- ja hoito- ohjeet:

Puhdistus:
Mikrosementtipinta on helppo puhdistaa harjalla, imurilla, pehmeällä kumilastalla tai
pyyhkiä nukkaamattomalla liinalla.
Pesussa käytetään neutraalia pesuainetta (esim. keraamisille laatoille soveltuvaa)
ja, esim. Sinituotteen, mikrokuitumoppia. Vältä käyttämästä runsasta vesimäärää.

Voimakkaasti värjäävät tuotteet (hiusväri, punaviini) ja happamat (etikka, sitruuna) tulee
pyyhkiä välittömästi pois (viimeistään tunnin aikana). Nämä voivat imeytyä lakan lävitse.

Mikrosementin kanssa ei saa käyttää voimakkaita liuottimia, suolahappoa tai vastaavia
happamia, syövyttäviä, tuotteita. Mikrosementtiä ei saa puhdistaa rajusti hankaamalla,
esimerkiksi teräsvillalla.

Mikäli vahinko on tapahtunut, ota yhteyttä asentajaan tai maahantuojaan.
Tilanne on korjattavissa.

Mikrosementin pitkäikäisyyden edellytykset märkätilassa:

Kylpyhuoneen kaivojen säännöllinen puhdistus:
Lattiakaivot tulee puhdistaa säännöllisesti siten että käyttövesi pääsee virtaamaan
kaivoon vapaasti, eikä jää seisomaan mikrosementin päälle. PU –lakattu mikrosementti ei
ole tarkoitettu seisovaan vesirasitukseen. Deco-Cire PU –lakka sietää maksimissaan 24
tuntia seisovaa vettä. Jos vahinko on sattunut, PU-lakka on hengittävä, se kuivuu n. 8
tunnissa.

Anna mikrosementin hengittää märkätilassa:
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Märkätilan lattialle jätetty kiulu, vaatteet, kukkapurkit tai vastaavien alle voi kerääntyä
seisovaa vettä. Näiden alle voi muodostua värimuunnos joka haihtuu pois parissa
vuorokaudessa.

Ilmanvaihto ja lattialämmitys:
Märkätiloissa on aina huolehdittava riittävästä ilmastoinnista ja lämmityksestä, jotta
pinnat kuivuvat käytön jälkeen. Jos tilassa on lattialämmitys, se tulee olla käytössä
kosteuden poistamiseksi. Koneellinen ilmanvaihto suihkun, saunomisen, aikana ja 15
minuuttia sen jälkeen
maksimi teholla on hyvän ilmanvaihdon edellytys.
Muista tarkistaa myös ilmanvaihto ”räppänä” samalla kun tarkistat lattiakaivon.

Mikrosementti keittiö- tai muu työskentelytaso:

Jos Deco-Cire on käytetty keittiön työtasossa, tulee huomioida, ettei pinnalle suositella
laskea kuumia kattiloita, eikä sen päällä leikata elintarvikkeita tms. Käytä aina
leikkuualustaa tai erillissuojaa.
Värjäävät elintarvikkeet, kuten punajuuri, punaviini ym. tulee puhdistaa pinnalta tunnin
sisällä.
Huomioi samat asiat mitä huomioit puutasoilla.

Suositeltavat puhdistusmenetelmät:
Pehmeä mikrokuitulaattamoppi, mikrokuituliina, imuri, kodin höyryimuri keskilämmöllä
(<50 astetta), pehmeät ikkunapesimet
Puhdas vesi
Neutraali keraamisten laattojen puhdistusaine, Tolu tms.
Ihme- / taikasieni (pinttymiin tai muihin värjäytymiin)

Ennakoivat suojaukset / asiat mekaaniselle rasitukselle:
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Vaikka mikrosementtipinta on kestävä, on suositus käyttää aina huonekaluissa
huopatassuja.
Huonekalujen siirtäminen tulee suorittaa nostamalla. Ei vetämällä / työntämällä.
Konttorituolien alle tulee laittaa kova muovimatto.
Mekaanisen naarmuuntumisen välttämiseksi, on eteismattojen käyttö suotava. (Suositus
molemmin puolen ulko-ovea).

Huomioitavaa. Jos materiaalin pinnassa tapahtuu muutoksia, mm. vedenpitävyys
heikkenee rikkoutuneen lakan vuoksi (näkyy esim. pinnan tummumisena sen kastuessa),
pyydämme välittömästi ottamaan yhteyttä asentajaan, jotta pinta voidaan uudelleen
suojakäsitellä, eikä kosteus tai lika ehdi aiheuttamaan suurempia vahinkoja.
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