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Seurasin etenkin ravinto-
loiden, kahviloiden ja ho-
telleiden lattioiden kun-

toa, kun lähdin tekemään tätä 
juttua. Matkalla huomasin kar-
mean totuuden: jos ravinto-
lan taso pitäisi yhdistää maton 
kuntoon, en varmasti olisi syö-

nyt yhdessäkään ravintolassa! 
Hotellien taso oli pysynyt tyy-
dyttävällä tasolla. Siksi halusin 
tutustua tämän päivän laitekir-
joon ja katsoa, mitä laitteet pi-
tävät sisällään. Kaikki koneet 
ovat ominaisuuksiltaan erilai-
sia. 

Mattopyykillä 
kierrätyskeskuksessa
– huomioita tekstiilien puhdistuksesta

Tämän päivän tendenssinä on faceliftata toimistojen vanhat ja kuluneet 
pinnat erilaisilla tekstiilimateriaaleilla. Näyttävyyttä löytyy, mutta osataanko 
uutta lattiaa hoitaa oikein? 
Sami Kainulainen tutustui kahdeksaan tekstiilipintojen puhdistukseen 
soveltuvaan koneeseen.  Testipaikkana oli Vantaan kierrätyskeskus.

Kaikilla koneilla puhdistettiin 
kuuden neliömetrin alue Flotex-
mattoa käytävässä ja toimistos-
sa kolmeen kertaan. Ennen kä-
sittelyä matolle sumutettiin 
puhdistusainetta ja annettiin vai-
kuttaa 10 – 25 minuuttia maton 
nukan pituuden mukaan. 

Tämän jutun tarkoituksena 
ei ole selvittää, miten likaisen 
maton saa puhtaaksi ja millä 
blandiksella. Kerron, millaisia 
koneet olivat mielestäni käyt-
tää.
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Rotowash
Tämä käsintehty sveitsiläinen 
on tunnettu autojen, kuten esi-
merkiksi Mercedes ja Jeep, ne-
livetojen kehittelystä.

Ympäristöystävällinen, huo-
mattavasti pienempi veden ja 
pesuaineen kulutus verrattuna 
normaaliin siivouskoneeseen. 
(Laite ei sisällä imuria.) Valmis-
tettu vuodesta 1971 lähtien.

Alumiiniosat tulevat Grazin 
autotehtaalta (ei ruostu).

Laiteeseen on erittäin help-
po asentaa uudet suulakkeet. 
Se on myös isojen renkaiden 
avulla erittäin mobiili siirrettävä. 

Yksi tehokkaimmista harjaa-
jista.
(Paimek)

Nyt koneiden kimppuun!

Itselläni on kaksi koiraa, ja uskoi-
sin, etten ole ainoa. Ongelma syn-
tyy, kun koira karppaa tai barffaa, 
eli koira syö raakaa lihaa ja luita 
maton päällä. raakaruokinta likaa 
matot, ja tämän vuoksi matot on 
syytä pestä normaalia useammin 
ja kovemmilla aineilla. Ei muuta 
kuin matto tiskiin ja kuumapaine 
perään. Bakteerikannan hajoittaja-
aineita on runsaasti tarjolla. Harmi 
vain, että ne maksavat usein vähin-
tään tuplasti normaaleja tekstiilin-
puhdistusaineita enemmän. 

Pari huomiota erilaisten tekstiilien puhdistamisesta

Rug Doctor Pro
Aloitan ensimmäisen haasteen 
rug doctorilla ja parinkymme-
nen minuutin jälkeen tulos oli 
tämä. 

Tässä voi vitsailla: Saisiko olla 
tummapaahtoista mokkaa? (säi-
liöön kertynyt likainen vesi).

rug doctor on erittäin kette-
rä ja tehokas yleiskone toimis-
tojen lattiolla. 
 Pro-mallissa on quick dry 
-ominaisuus.
(Vema)

Taski Procarpet
Muotoilu kuin yhdistelmäko-
neessa, sulautuu profiililtaan 
vaikka viiden tähden hotelliin. 
Koneen imuosassa nähdään 
selkeästi, saadaanko matto tes-
tissä puhtaaksi. 

Koneen ohjauspaneelissa 
on selkeät merkinnät ohelma-
valintaan. Ergonomiaa se on 
tämäkin: edessä oleva ovi har-
mittaisi, jollei koneessa olisi 
edestakaisin liikkuvaa kahvaa. 
Tämä toimii myös ajettaessa 
mattoja. 

Kone on kaikessa erittäin ta-
sainen ja varma ajettava.
(Diversey)

LW 46 Hybrid dual core 
Yhdistelmäkone? Sí! Testin ai-
noa akkukäyttöinen kone, joka 
toimi lähes kaksi tuntia niin 
tekstiileillä kuin kovilla pin-
noilla. Tämän kaltaiset moni-
käyttökoneet tulevat varmasti 
valtaamaan markkinoita tulevai-
suudessa. Kone on tarkoitettu 
ensisijaisesti helpottamaan yl-
läpitosiivousta. 

Sekä puhdas- että likavesi-
säiliöt olivat erittäin helppoja 
tyhjentää.
(KiiltoClean)

Mobiilien tuolien, kuten taksi-
en ja bussien istuimien puh-
distamiseen on helpompi käyt-
tää paineilmaa kompressiolla. 
Tornador ja imuri ovat lyömä-
tön yhdistelmä, kun kun halu-

Kun työstämme erilaisia 
kuoseja, painehuuhtelus-
sa olisi erittäin hyvä olla pai-
neen säätö. Tämä löytyi Nu-
maticin koneesta.
(Alfa Cleaning)

Numatic NHL 15 
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Tennant R3
Testin ehkä tasaisin kone kuljet-
taa, ei turhia kommerverkkejä. 
Tässä sanoisin, onko vanhassa 
vara parempi. Testin ainoa kone, 
josta oli helppo seurata harja-
painetta. 
(Tennant, Tammiholma)

Kärcher Puzzi 40/3 
Kärcheriltä löytyy myös vuosi 
sitten ilmestynyt painehuuh-
telukone. Mutta nyt muutama 
kuva varsikoneesta. 

Koneen varrellinen suula-
ke on suoraan F1 muotoilusta. 
Kaikesta näkee, että painetta on 
saatu lisää sulavalinjaisesta suu-
nittelusta. Nicht schlecht! 

Imusuulakkeen päässä on 
liikkuva nivel, joka helpottaa 
imua varsinkin maton ja lattian 
välissä.

Yleensä väliin jää aina vettä. 
Kärcherin varret on integroitu 

universaaleiksi. Eli nopea ja vai-
vaton tapa liittää uudet suulak-
keet kiinni, oli kyseessä isompi 
tai pienempi suulake. 

Mikäli olet siirtämässä konet-
ta ja se pitäisi saada paikoillaan, 
tarvitaan jarrut.

Uskomatonta, mutta taisi 
olla ainoa kone, josta tämä pe-
rusasia löytyi! 

Veden määrää on helppo 
seurata.
(Kärcher)

HOS Orbot
Made in USA, kuinka moni on 
käyttänyt? Äkkiä kokeilemaan! 
Tämä epäkeskolla toimiva pa-
ketti uhmaa luonnon painovoi-
maa: se on tasainen ja kevyt 
ajettavuudeltaan. Aivan sama, 
mitä lattiamateriaalia puhdistat, 
koneen ohjattavuus ei heittele! 

Edessä sprayaavat suuttimet 
tuottavat oikeanlaisen paineen, 
mikä auttaa pintaa kuivumaan 
nopeammin, kuin alussa luulin.
(Orbotech) 

Wetrok Extravac 340
Keskikokoisten sarjaa kuuluva 
Wetrok pesee lattiaa molempiin 
suuntiin, se on tarkoitettu isoil-
le ja keskikokoisille alueille. Toi-
mistoissa varsin näppärä, kos-
ka sillä pääsee helposti myös 
pöytien alle. 

Koneen varressa on kulma-
säädön mahdollisuus, joka hel-
pottaa etenemistä ahtaisssa ti-
loissa.
(Berner)

Irtomatot ovat hankalia painehuuh-
della isoilla koneilla. Yksi mattope-
suloiden tapa hoitaa asia on yhdis-
tää terassipesuri ja alipaineistettu 
imuri. Aika tehokasta, sanoisin. 
Made by  Kaercher.

Kun pesemme teksti i lejä, 
useimmiten levitämme aineet 
sumutinkannulla ja vaahdottimella. 
Katso huolellisesti, mitä painesäi-
liöt kestävät, koska jotkut tekstii-
linpuhdistusaineista saattavat olla 
varsin voimakkaita. Pahimmassa 
tapauksessa ne syövyttävät en-
nen pitkää paineletkut.

taan poistaa tahrat  ja saada pin-
ta nopeasti kuivaksi ilman että 
asiakkaan naama alkaa punot-
taa. Perään vielä spray ja me-
kaaninen harjaus. Hyvä tulee!
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Sami Kainulainen
Hellecleaning.fi

Kun peset tekstiileitä, muista kuusi (6) tärkeää asiaa!

1. Huuhtele tekstiilit.
2. Tuuleta matot pesun jälkeen, niin että ne eivät jää liukkaiksi. 
3. Muista suojata tekstiilit. 
4. Tekstiilit vaativat yllättävän paljon ylläpitävää siivousta.
5. Puhdistustuloksen näkee vasta täysin kuivasta tekstiilistä.
6. Muista ekologisuus, suosi ympäristömerkittyjä tuotteita. 

 

Muista kuitenkin lat-
tianhoidon Nro 1: Imu-
roi matto AINA, ennen 
kuin aloitat painehuuh-
telun. Pölyn ja nukan 
kerääntyminen konee-
seen ei edesauta mil-
lään tavalla koneen te-
kevää tulosta. Varsinkin 
kun painehuuhtelukoneiden suurin ongelma on juuri se, että 
ne ovat huoltoliikkeessä juuri sen takia, että ne menivät nu-
kan takia tukkoon! 

Valitsin imuriksi tällä kertaa Sebo automatic XP 2:n (CC 
-tukku Oy), koska siinä on niin sanottu kelluva harja.

Se tunnistaa lattiamateriaalin nukan pituuden, ja siirtää har-
jauksen juuri oikealle tasolle.

Penkit  
käsittelyssä

Lopuksi!Ennen painehuuhtelua

Kärcher
Suulake on todellinen insinöörinäyte, sopii erinomaisesti käteen. 
Työskennellessä tuntee hyvin paineen ja suulake on parissa se-
kunnissa vaihdettavissa varsisuulakkeeseen.

Tennant
Galvanoitu suulake, joka ei todellakaan roiski. Erittäin tasainen 
työkennellä! 

Numatic
Kun työstämme erilaisia kuoseja, painehuuhtelussa olisi erittäin 
hyvä olla syötön paineen säätö! Tämä löytyi Numaticin koneesta.
 
Rug Doctor
Tämän suulakkeen lisäarvo on integroitu harja, jolla on helpom-
pi poistaa pinttyneet kohdat. 

Taski
Taattua Taskia, kestävää ja pestävää.

Suunnistan kierrätyskes-
kukseen ja odotan löytäväni 
pinttyneitä ja varmasti um-
mehtuneita sohvia ja tuoleja. 
Pettymys oli suuri, kun astuin 
sisään: kaikki tekstiilikalus-
teet näyttivät varsin hyvältä ja 
osa oli lähes uutta vastaavia! 
Otetaan nyt muutama penk-
ki käsittelyyn. 

Kärcher Tennant Numatic

Rug Doctor

Taski


