
3M Laikkavalintaopas
Lattiamateriaali Päivittäispesu Vahanpoisto Kiillotus Hionta / alustus Kristallointi

Betoni

Kaakelilattia

Keraaminen laatta

Kivilattia

Kokolattiamatto

Kumilattia

Kvartsivinyylilaatta

Laminaatti

Linoleum

Marmori

Mosaiikkibetoni

PUR-lattia

Puulattia, käsittelemätön

Puulattia, lakattu

Puulattia, öljykäsitelty

Tiililattia

Turvalattia

ESD

Moppilaikka
ohut polyesterikuitu, hioma-aineeton
150-600 rpm
erittäin imukykyinen

Harjalaikka
nylonharjakset, sis.hioma-aineen
175-350 rpm
kiinnittyy Insta-Lok™ vetoalustaan

Timanttivetoalusta
tarrakiinnitteiset timanttiterät
150-300 rpm
5 karkeutta

Valkoinen kiillotuslaikka
polyesteri
alle 1000 rpm

Oranssinvalkoinen kiillotuslaikka
polyesteri, synteettinen hioma-aine
1000-3000 rpm

Eraser, kiillotuslaikka
polyesteri, hioma-aineeton
1200-3000 rpm
poistaa mustia jälkiä vahapinnasta

Timanttilaikka Lila, pesu- ja kiillotuslaikka
polyesteri, synteettinen timantti/luonnonmineraali
150-250 rpm pesu ja kiillotus
400 rpm kuivakiillotus
vahaamattomille pinnoille

Timanttilaikka Sienna, alustuslaikka
polyesteri, synteettinen timantti/luonnonmineraali
150-250 rpm
vahaamattomille pinnoille

Pronssi kristallointilaikka
polyesteri
150 rpm
käytetään yhdessä 3M Kristallointiaineen kanssa

Hopea kristallointilaikka
polyesteri
150-400 rpm
käytetään yhdessä 3M Kristallointiaineen kanssa

Scotch-Mesh hiomaverkko
nylon
150-300 rpm
karkeus P-60 - P-180

Hi-Pro vahanpoistolaikka
nylon, erittäin karkea
150-300 rpm
myös kerrostuneille vahoille

Musta vahanpoistokaikka
nylon
150-300 rpm
karkea

Ruskea vahanpoistolaikka
polyesteri
150-300 rpm

Sininen pesulaikka
polyesteri
150-600 rpm
pesevä HS-kone 1200 rpm

Punainen pesulaikka
polyesteri
150-600 rpm
pesevä HS-kone ja kiillotus
1200 rpm

Oranssivihreä pesulaikka
polyesteri, synteettinen hioma-aine
150-600 rpm
yhdistelmäkone, vahatuille lattioille
pesevä HS-kone 1200 rpm

Lattiahoitolaikan huolto- ja pesuohjeet

• Käytön jälkeen säilytä laikka kosteana esim. muovipussissa pesuun  
   asti

• Huuhtele laikka ensin puhtaaksi juoksevalla vedellä

• Irrota vaikea lika liottamalla laikkaa joko pesuaine- tai vahanpoisto-  
   liuoksessa

• Käytä käsinpesussa apuna joko nailonharjaa tai samanvärisen          
   laikan keskiötä, pesulämpötilat polyesteri max. + 60º C, nylon  
   max. + 40º C 

• Konepese ainoastaan polyesterilaikkoja, pesulämpötila max. + 40º C

• Laita yhteen koneelliseen vain keskenään samanvärisiä laikkoja

• Huomioi pesuaineen oikea annostelu ja suosi nestemäisiä pesu-       
   aineita

• Huolehdi, että laikka ehtii kuivua ennen seuraavaa käyttöä ja pysyy  
   tasaisena

Suomen 3M Oy

Kiinteistönsuojaus- ja hoitotuotteet

09-525 21

www.3M.fi/kiinteisto

Taulukko on ohjeellinen. 3M ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteiden käytöstä tai soveltumattomuudesta tarkoitettuun käyttöön. Mikäli epäilet laikan soveltuvuutta käyttötarkoitukseen, ota yhteyttä 3M jälleenmyyjään tai Suomen 3M Oy:n Kiinteistönsuojaus- ja hoitotuotteiden edustajiin.


