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LATTIA ON
LAKATTU

Lattiaurakoitsija:

Lattialla saa kävellä:

LAKATUN LATTIAN HOITO-OHJE
Tämä hoito-ohje on SisäRYL 2013 ohjeistuksen mukainen.

YLEISET OHJEET:
Pysäytä lika jo eteiseen. Hyvä eteismatto ulko-oven
sisäpuolella auttaa jo paljon. Puulattia ei pidä vedestä,
pyyhi kaatunut vesi välittömästi pois. Huonekalut aiheuttavat
helposti naarmuja, käytä siksi tuolien ja pöytien jaloissa
suojatyynyjä. Muista uusia ne aika ajoin. Metalliset ja muoviset
tuolinjalat vahingoittavat helposti lattian lakkapintaa.
OIKEA LÄMPÖTILA JA RIITTÄVÄ ILMANKOSTEUS
Puu on luonnonmateriaali ja asunnon olosuhteet ja
ilmankosteus vaikuttavat siihen. Kesällä puu laajenee ja
talvella kutistuu. Esim. lattialaudat voivat kupertua tai rakoilla.
Näihin muutoksiin voi vaikuttaa pitämällä huonelämpötila
ohjeen mukaisesti + 18...24 °C sekä ilman suhteellinen
kosteus 35...60 %. Tietyt puulajit, kuten esimerkiksi pyökki,
voivat olla herkempiä reagoimaan huoneilman muutoksiin
kuin muut puulajit. Huomaa, että lattialämmitys kuivattaa
puuta. Sama puulattia lattialämmityksellä tai ilman, reagoi
eri tavalla. Lattialämmityslattian pintalämpötila ei saa nousta
yli 27 °C. Ilman suhteellinen kosteus nousee kun asunnossa
on ihmisiä, esimerkiksi saunominen tai suihkun käyttö
kohottaa ilmankosteutta. Huonekasveilla on sama vaikutus.
Ilmakosteutta voidaan myös kohottaa ilmakostuttimilla.
SIIVOUS
Tee päivittäinen siivous imuroimalla tai kuivamoppaamalla.
Tee tarvittaessa nihkeäpyyhintä kuivaksi puristetulla
mikroliinamopilla. Lisää pesuveteen korkillinen
neutraalia pesunestettä PALLMANN CLEAN. Käytä vain

kuivamoppausta tai nihkeäpyyhintää, älä koskaan pese
parketti- tai puulattiaa vedellä.
YLLÄPITÄVÄ HOITO
Lakattujen puulattioiden elinkaaren pidentämiseksi
suosittelemme tehtäväksi säännöllistä ylläpitävää
hoitokäsittelyä PALLMANN FINISH CARE hoitoaineella.
Kotikäytössä 1-2 kertaa vuodessa ja julkisissa tiloissa1-3
kertaa vuodessa. Noudat FINISH CARE tuotteiden tuotekortin
ohjeita.
HIONTA JA LAKKAUS
Yleensä puulattiat voidaan hioa useampia kertoja. Puu tulee
hioa puhtaalle puulle ennen lakkausta. Parketin hionta vaatii
taitoa ja siksi suosittelemme ammattiliikkeen käyttämistä.
Lisälakkaus vanhan lakan päälle, ilman puhtaalle hiontaa,
on aina jossain määrin riskialtista. Näissä tapauksissa
suosittelemme ottamaan yhteyttä tekniseen tukeen. Jos lattiaa
on hoidettu esim. vahaa tai vastaavia aineosia sisältävillä
hoitoaineilla, täytyy puulattia aina hioa puhtaalle puulle.
LAKKAUKSEN JÄLKEEN
Yleisesti lattiaa saa käyttää kevyesti kun lakka on kuivunut
yön yli. Ensimmäisen viikon aikana lakkauksen jälkeen lattiaa
ei saa peittää matoilla ja lakkapintaa ei saa rasittaa raskailla
huonekaluilla.
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Jos lattia suojataan, älä koskaan teippaa
sitä lattiaan.

TAHROJEN PUHDISTUS
Poista tahrat välittömästi ennen kuin ne ovat kuivuneet lakkaan
kiinni, käytä tarvittaessa puhdasta vettä. Liiallinen vesimäärä
tai kuuma vesi voi vahingoittaa lattiaa, samoin vahvat
pesuaineet ja erilaiset liuottimet kuten asetoni ja tärpätti.

TAHRA

PUHDISTA

Suklaa, rasva, hedelmät,
jäätelöä,kerma,
mehu, kahvi, tee,
virvoitusjuomat, mehu,
viini, ruokaöljy, muna,
virtsa

Käytä neutraalia tai
kevyesti alkaalista
pesuainetta ja haaleaa
vettä. Älä käytä
ammoniakki sisältävää
pesuainetta.

Kumi, asfaltti, öljy,
kenkävaha, noki,
vaikeammat rasva tai
suklaa tahrat.

Lakkabensiini

Värikynä, huulipuna ja tussi Denaturoitu sprii 50 %
PALLMANN | A Brand of Uzin Utz Group

Steariini, purukumi

PALLMANN GmbH
Im Kreuz 6
97076 Würzburg
Saksa

Aseta jääpaloja sisältävä
muovipussi tahralle
ja poista varovaisesti
lastalla.

Veri

Kylmä vesi

Puhelin: +49 931 27964-0
E-mail:
info@pallmann.fi
Kotisivu: www.pallmann.fi

