
Skötselanvisning för lackade trägolv 

Lakatun puulattian hoito-ohje EcoLine

För rengöring, 
och underhåll

För rengöring och underhåll  
av lackade trägolvsytor

 enkelt – snabbt – effektivt – skonsamt

Oikea puhdistus,  
hoito, kunnossapito

Lakatuille puu- ja korkkilattioille
 yksinkertaista – nopeaa – tehokasta  

asukkaille terveellistä

solvent-fre
e

Bostäder 
yksityistilat

Offentliga miljöer 
julkiset tilat

Ecoline Wash Care 8101Eco 
Används vid fuktmopp-
ning. (Daglig rengöring).
Produkten ska spädas med
kallt vatten.  
(5ml / 2,5l vatten)

Kosteapuhdistus  
(pyyhitään nihkeällä), 
hoitoaine pesuvedessä

vid behov

kuukausittain  
(tai tarpeen 
mukaan)

vid behov 
Produkten ingår  
i ett golvvårdssys-
tem för offentliga 
miljöer. Se broschy-
ren: Var rädd om 
golven.
viikoittain  
(tai tarpeen  
mukaan)

Ecoline Magic Cleaner 
8125Eco / 8126Eco 

Används vid fläckbortag-
ning och grovrengöring.
(Periodiska underhåll).
8125Eco Ecoline Magic 
Cleaner ska spädas med 
kallt vatten (1:10) / 8126Eco 
Ecoline Magic Cleaner  
Spray är i brukslösning
Perusteellinen puhdistus 
ja lianpoisto  
Ecoline Magic Cleaner

vid behov  

vuosittain  
(tai tarpeen 
mukaan)

4 gånger om året  
(eller vid behov) 
Produkten ingår i 
ett golvvårdssys-
tem för offentliga 
miljöer. Se broschy-
ren: Var rädd om 
golven.

2 kertaa vuodessa 
(tai tarpeen  
mukaan)

Ecoline Refresher 8106Eco 
Används vid uppfrä-
schning. (Periodiska under-
håll) Produkten ska spädas 
med kallt vatten (1:10)

Virkistys  
Ecoline Refresher

1 gång om året 
(eller vid behov)

1 kertaa vuodessa  
(tai tarpeen
mukaan)

4 gånger om året  
(eller vid behov) 
Produkten ingår i 
ett golvvårdssys-
tem för offentliga 
miljöer. Se broschy-
ren: Var rädd om 
golven.

4 kertaa vuodessa
(tai tarpeen
mukaan)

SAICOS COLOUR GmbH 
Carl-Zeiss-Str. 3 · D-48336 Sassenberg
q +49 2583 3037-0 · p +49 2583 3037-10
info@saicos.de · www.saicos.de

Se fullständiga instruktioner  
och produktinformationer:  
www.saicos.de 



Trägolv blir bara vackrare med åren… 
Med metoder och produkter från SAICOS  
skapas slitstarka och lättstädade ytor  
med funktion över generationer. 

Näin käsiteltyinä puulattioista tulee  
vuosien kuluessa aina vain kauniimmat, 
helppohoitoisemmat ja arvokkaammat.

Golvvård - underhåll och uppfräschning

Virkistävä hoito ja kunnossapito

Avlägsna damm och lös smuts med torra 
städmetoder. Grovrengör sedan hela golvytan 
med Ecoline Magic Cleaner 8125Eco. Se separat 
instruktion. Applicera sedan Ecoline Refresher 
8106Eco som ska spädas med kallt vatten (1:10). 
Fördela ut brukslösningen tunt och jämnt över 
golvytan med en mopp. Låt torka. 
Som slutfinish: polera med vitskurnylon alt 
polermaskin / vitrondell.

Erityisesti kulkureiteillä, ovien läheisyydessä ja 
pöytien alla. 
Ecoline Refresher suihkutetaan puhtaalle pinnalle, 
levitetään tasaisen ohuesti liinalla. Näkyviin ei jää 
värieroja.

Lakatun puulattian yksinkertainen 
puhdistus ja hoitoEnkel hantering för  rengöring  

och underhåll av lackade trägolv

Rengöring med fuktadmopp

Kosteapuhdistus

Avlägsna damm och lös smuts med torra 
städmetoder. Späd Ecoline Wash Care 8101Eco med 
kallt vatten (5ml per 2,5L vatten) och fukta en 
mopp med brukslösningen och städa rent. Torka 
torrt med ny ren mopp. Använd aldrig mycket 
vatten på trägolv. Trägolvet ska vara torrt inom 1 
minut.

Ecoline Wash Care sekoitetaan pesuve-teen (noin  
2 korkillista 5 litraan vettä), pesuliina puristetaan 
kuivaksi ja lattia pyyhitään nihke-ällä. Voidaan 
pyyhkiä kuivalla toisen kerran.

Itsepintaisten tahrojen poisto

Perusteellinen puhdistus

Borttagning av envisa fläckar

Grovrengöring

Avlägsna damm och lös smuts med torra städmetoder. Späd Ecoline Magic Cleaner 
8125Eco med kallt vatten (1:10). Alt använd Ecoline Magic Cleaner Spray 8126Eco 
(brukslösning). Applicera sedan färdigblandad produkt / alt. spraya direkt på fläcken 
och låt verka 10 minuter. Fukta en vitskurnylon med kallt vatten och gnugga 
försiktigt på fläcken. Fukta en rengöringsduk med kallt vatten och bearbeta tills allt 
upplöst smuts är avlägsnat. Torka torrt. Använd aldrig mycket vatten på trägolv. 
Trägolvet ska vara torrt inom 1 minut. Applicera sedan Ecoline Refresher 8106Eco på 
rengjord yta.

Avlägsna bort damm och lös smuts med torra städmetoder. Blanda Ecoline Magic 
Cleaner 8125Eco med kallt vatten (1:10). Fördela brukslösningen jämnt över 
golvet med mopp eller rengöringsduk. Låt verka 10 minuter. Torka bort upplöst 
smuts med ny ren mopp som endast är fuktad med rent kallt vatten för att 
avlägsna all upplöst smuts. Upprepa moppningen med rent kallt vatten 2 – 3 
gånger. Torka torrt. Använd aldrig mycket vatten på trägolv. Trägolvet ska vara 
torrt inom 1 minut. Applicera sedan Ecoline Refresher 8106Eco.

Ecoline Magic Cleaner 8125Eco Tiiviste sekoitetaan veteen suhteella 1:10 ja 
levitetään tasaisesti lattiaan mopilla tai liinalla (älä anna syntyä lätäköitä). Anna 
aikuttaa 5–20 minuuttia. Irronnut lika poistetaan kostealla liinalla. Pyyhitään 2 - 3 
kertaa puhtaaseen veteen kastetulla kostealla liinalla. Pyyhitään lopuksi kuivalla. 
Kun pinta on täysin kuiva, jälkihoito Ecoline Wax Care. 

Ecoline Magic Cleaner Tiiviste sekoitetaan veteen 
suhteella 1:10 ja levitetään tasaisesti lattiaan 
mopilla tai liinalla (älä anna syntyä lätäköitä). Anna 
vaikuttaa 5–20 minuuttia. Annetaan vaikuttaa, 
hangataan mukana tulevalla kiillotustyynyllä ja 
pyyhitään sen jälkeen mukana tulevalla pyyhkeellä 
(näkyviin ei jää värieroja). Ei saa käyttää hankaavia 
puhdistusaineita!


