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Deco-Cire Mikrosemen/ Tyytyväisyystakuu 100% 

           Deco-Cire käy2ö ole2ama on vuosia, Kauniin ja toimivan pinnan edellytys   

             on puhtaanapito. Edellytys pitkäiäiseen käy2ömukavuuteen ovat CetysC mikrosemenDpinnoi2een 

             lähtökohdat; stabiilit, tarkistetut pohjat ja osaava, koulute2u asentaja. 

             Tärkeintä on: Noudata siivousohjeita, käytä oikeita välineitä ja puhdistusaineita. 

             Puhdistusaineet ylläpitävät pinnan Civiy2ä, kestävyy2ä, suojaavat mikrobeilta tahrojen pyyhkimistä 

             ja ylläpitävät tuo2een kauneu2a. 

             Asennuksen jälkeen:  

Laka2u pinta saavu2aa lopullisen kovuutensa 28 vuorokauden kulu2ua lakkauksesta. Sitä ennen 
mekaanista rasitusta on välte2ävä.  

 Jos Classa tehdään vielä muita rakennustöitä, kolmen päivän kulu2ua lakkauksesta pinta voidaan 
suojata sileällä suojapaperilla ja sen päälle voidaan lai2aa tarvi2aessa suojalevy. Ensimmäisten 
kolmen päivän aikana ei pinnalle saa päästää kosteu2a, ve2ä tai edes Cppoja. 7 päivää lakkauksen 
jälkeen voidaan käy2ää suojalevyä ilman suojapaperia.  

 On eri2äin tärkeätä, e2ei 28 päivän aikana pinnalle pääse maalia tai muita nesteitä, jotka voivat 
reagoida lakan kanssa. Jos pintaan tulee likaa, puhdista se vedellä. Pidä huolta, e2ä pinnalle ei jää 
ve2ä tai kosteu2a puhdistuksen yhteydessä. 

  
 Älä käytä Ckkaita ilman suojausta tai Ckkaiden jalkojen pehmusteita.   
 Vältä iskuja ja esineiden tai työkalujen putoamista pinnoi2eelle. 

Neljän päivän kulu2ua voidaan o2aa suihku käy2öön.  
LaDalämmityksen kytkentä päälle 14 vuorokau2a asentamisesta: Nosta lämpöClaa 2°C / vrk.  
Maksimi suosituslämpöCla 26°C.  

Summa summarum lakkauksen jälkeen: 
- 3 vrk:2a suoja2una kevyesC suojapaperilla 
- 4 vrk:den jälkeen voi o2aa suihkun käy2öön 
- 3 vrk:den jälkeen, remonCn jatkuessa, suojaus kovalevyillä tms. suojapaperin päälle 
- 7 vrk:den jälkeen, remonCn jatkuessa, suojaus vain kovalevyllä 
- Suojauksien poistamisen jälkeen laDalämmitys kytketään päälle porraste2una. Suositus +2 

aste2a / vuorokausi. (Älä kytke laDalämmitystä päälle ennen suojauksien poistamista). 
- 28 vrk:2a lopullinen kove2uminen 

VMG Stone Oy 
www.deco-cire.fi 

deco-cire@deco-cire.fi 
Puh. 044 9705031

mailto:deco-cire@deco-cire.fi


   

          DECO CIRÉ

Huolto- ja hoito- ohjeet:  

Puhdistus: 

MikrosemenDpinta on helppo puhdistaa harjalla, imurilla,  pyyhkiä nukkaama2omalla liinalla.  

Pesussa käytetään Deco Cleaner ja Wax Care pesuaine2a/ mikrokuitumoppia.  

VoimakkaasC värjäävät tuo2eet (hiusväri, punaviini) ja happamat (eCkka, sitruuna) tulee  

pyyhkiä väli2ömäsC pois (viimeistään tunnin aikana). Nämä voivat imeytyä lakan lävitse.  

MikrosemenCn kanssa ei saa käy2ää voimakkaita liuoDmia, suolahappoa tai vastaavia 

happamia, syövy2äviä, tuo2eita. MikrosemenDä ei saa puhdistaa rajusC hankaamalla,  

esimerkiksi teräsvillalla. 

Mikäli vahinko on tapahtunut, ota yhtey2ä asentajaan tai maahantuojaan.  

Tilanne on korja2avissa. 

MikrosemenBn pitkäikäisyyden edellytykset märkäBlassa: 

Kylpyhuoneen kaivojen säännöllinen puhdistus: 

LaDakaivot tulee puhdistaa säännöllisesC siten e2ä käy2övesi pääsee virtaamaan kaivoon vapaasC, 
eikä jää seisomaan mikrosemenCn päälle. Eco Star laka2u mikrosemenD ei ole tarkoite2u 
seisovaan vesirasitukseen. Deco-Cire Eco Star–lakka sietää maksimissaan 24 tunCa seisovaa ve2ä. 
Jos vahinko on sa2unut, Eco Star -lakka on hengi2ävä, se kuivuu n. 8 tunnissa. 

Anna mikrosemenBn hengiGää märkäBlassa: 

MärkäClan laDalle jäte2y kiulu, vaa2eet, kukkapurkit tai vastaavien alle voi kerääntyä seisovaa 
ve2ä. Näiden alle voi muodostua värimuunnos, joka haihtuu pois parissa vuorokaudessa.  
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Ilmanvaihto ja la/alämmitys: 

MärkäCloissa on aina huolehdi2ava rii2ävästä ilmastoinnista ja lämmityksestä, jo2a pinnat kuivuvat 
käytön jälkeen. Jos Classa on laDalämmitys, se tulee olla käytössä kosteuden poistamiseksi. 
Koneellinen ilmanvaihto suihkun, saunomisen, aikana ja 15 minuuDa sen jälkeen  

maksimi teholla on hyvän ilmanvaihdon edellytys.  

Muista tarkistaa myös ilmanvaihto ”räppänä” samalla kun tarkistat laDakaivon. 

Mikrosemen/ kei/ö- tai muu työskentelytaso: 

Jos Deco-Cire on käyte2y keiDön työtasossa, tulee huomioida, eGei pinnalle suositella laskea 
kuumia ka/loita, 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 mikrokuitulaa2amoppi, mikrokuituliina, imuri, kodin höyryimuri keskilämmöllä (<50 
aste2a), pehmeät ikkunapesimet 

Puhdas vesi  

Neutraali keraamisten laa2ojen puhdistusaine, Tolu tms.  

Ihme- / taikasieni (pin2ymiin tai muihin värjäytymiin) 

Saumoihin suositellaan Nano Shield. 

Ennakoivat suojaukset / asiat mekaaniselle rasitukselle: 

Vaikka mikrosemenDpinta on kestävä, on suositus käy2ää aina huonekaluissa huopatassuja. 

Huonekalujen siirtäminen tulee suori2aa nostamalla. Ei vetämällä / työntämällä. Kon2orituolien 
alle tulee lai2aa kova muovima2o. 
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Mekaanisen naarmuuntumisen väl2ämiseksi, on eteisma2ojen käy2ö 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 
väli2ömäsC o2amaan yhtey2ä asentajaan, jo2a pinta voidaan uudelleen suojakäsitellä, eikä kosteus 
tai lika ehdi aiheu2amaan suurempia vahinkoja. 
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