nora® pads
NELJÄ PUHDISTUSLAIKKAA.
HIUKAN VETTÄ.
TÄMÄ ON NORA-JÄRJESTELMÄ.

Taloudellinen ja ekologinen puhdistusjärjestelmä, joka säilyttää nora®
kumilattiapäällysteiden arvon.
nora® laikat on kyllästetty lukemattomilla mikroskooppisen pienillä timanteilla. Lattia on mekaanisesti puhdistettu ja
kiillotettu pelkällä vedellä - ilman mitään kemikaaleja. nora® laikat soveltuvat päivittäiseen hoitoon sekä korjaamaan
äärimmäisen likaisia tai vaurioituneita lattioita. Ne soveltuvat suurimmalle osalle yleisimmistä konetyypeistä ja niitä on
saatavana eri kokoisia. nora® laikat on kehitetty nimenomaan nora® kumilattiapäällysteille.

Lisää vesi

Puhdista lattia nora® laikalla

Puhdasta tuli!

nora® laikkojen ainutlaatuiset edut ja niiden hyödyt:
nora® laikoissa tarvitaan vain
vettä lattian puhdistukseen: ei
kemikaaleja, vahaa tai kiillotteita.

Ekologinen ja taloudellinen
puhdistus; tavallinen päivittäinen
siivoustoimenpide pysyy samana.

nora® laikat on kehitetty erityisesti
nora® lattiapäällysteiden
puhdistukseen, viimeistelyyn ja
kunnostamiseen.

Investointi säilyy tai tehostuu
koko sen elinkaaren ajan.

Ei enää siivoustuotekuluja.

nora® laikat ovat jatkumoa nora one® filosofialle, taloudelliselle ja ympäristöystävälliselle ratkaisulle, joka säilyttää
nora® premium -kumilattiapäällysteiden arvon.

Neljä erilaista laikkaa.
Neljä erilaista sovellusta.

Pad 0 -laikkaa käytetään pintakuviollisten noraplan®
lattianpäällysteiden sekä noraplan® uni, noraplan® unita
ja noraplan® ultra grip -lattiapäällysteiden puhdistukseen
ja kiillotukseen.
Pad 1 -laikkaa käytetään päivittäiseen sileiden noraplan®
-lattiapäällysteiden sekä norament® lattiapäällysteiden
ylläpitopuhdistukseen, joissa on vasaranisku- tai cubic-kuvio.
Jo puhdistetut tai juuri asennetut päällysteet voidaan myös
viimeistellä yhdellä toimenpiteellä.
Pad 2 -laikka sopii päivittäiseen tai toistuvaan
tehopuhdistukseen pehmeille noraplan® lattiapäällysteille
sekä norament® lattiapäällysteille, joissa on
vasaraniskupinta tai strukturoitu rakenne ja jotka vaativat
of Pad 1-laikan päivittäistä käyttöä.
Pad 3 poistaa karkean lian ja naarmut sileiltä noraplan®
lattiapäällysteiltä ja norament® lattia päällysteiltä, joissa on
vasaraniskupinta tai strukturoitu rakenne. Se on ihanteellinen
lattian uudistamiseen, erityisesti kun tyydyttäviä tuloksia ei
enää saada tavanomaisella puhdistuksella.
nora® laikkoja voi käyttää vain nora® lattiapäällysteisiin.
Ne eivät sovellu muihin elastisiin tai laminoituihin
lattiapäällysteisiin.
Kotisivultamme www.nora.com/fi
saat lisätietoja nora® laikkojen käytöstä.

Soveltuu mihin tahansa puhdistukseen: nora® laikat, 4 eri karkeusastetta, 6 eri kokoa

Pesu. Päivittäisestä hoidosta kausipuhdistukseen

Viimeistely. Puhdista päällyste ensin ja kiillota lopuksi.

Kunnostus. Poista kaikkein itsepäisin lika ja naarmut
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nora® laikat – nora one®-järjestelmän kruunu.
nora® laikat täydentävät mainiosti nora one®-järjestelmää.
Sertifioitu nora one® järjestelmä muodostuu matalapäästöisistä nora® -lattioista, yhteensopivista lattia-asennustuotteista
sekä noran kouluttamista lattia-asentajista. Tämä kattava matalapäästöinen järjestelmä on Indoor Air Comfort GOLD
-sertifioitu. Sen ansiosta eri elementtien välillä ei ole haitallista vuorovaikutusta. Yksittäiset osat ovat lisäksi Greenguard
Gold -sertifioituja.
nora® laikat täydentävät tämän kokonaisuuden luontoystävälliseksi ja kestäväksi puhdistus- ja hoitoratkaisuksi.

Järjestelmän osat:
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nora one® järjestelmä — 1 pohjuste 2 tasoite 3 liima 4 nora® kumilattiapäällyste

Lisätietoa nora one® esitteestä ja kotisivultamme:
www.nora.com
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