
HOITO-OHJEITA

ÖLJYVAHATUILLE	LATTIOILLE



SÄÄNNÖLLINEN PÄIVITTÄINEN TAI VIIKOITTAINEN SIIVOUS
Normaaliin	viikkosiivoukseen	ja	irtopölyn	poistoon	riittää	moppi	tai	pölyn-
imuri.	Tarpeen	vaatiessa	lattia	pyyhitään	kostealla	(ei	märällä)	pesuaine-
liuoksessa kostutetulla liinalla. Pesuaineeksi suosittelemme öljysaippu-
oita	sisältävää	Osmo	Color	Wisch-Fix	-hoitosaippuaa.

Huom. Öljyvahattuja	 lattioita	 ei	 pidä	 pestä	 eikä	 vahata	 synteettisiä	
vahoja	sisältävillä	 tai	 tiiviitä	kalvoja	muodostavilla	 lattianpesu-	 tai	hoito-
aineilla.	Lattiavahat,	joiden	poistaminen	tapahtuu	kemiallisesti	vahanpois-
toainetta	käyttämällä,	eivät	sovellu	Osmo	Color	-öljyvahoilla	käsiteltyjen	
lattioiden	hoitoon.

TAHROJEN POISTO WISCH-FIXILLÄ
Lika	ja	tahrat	poistetaan	nihkeällä	Osmo	Color	Wisch-Fix	-pesuaineliuok-
seen	kostutetulla	 liinalla.	Pinttyneitä	tahroja	voidaan	puhdistaa	käyttäen	
apuna	valkoista	tai	punaista	nk.	hankauslevyä.	Hankauslevy	kostutetaan	
tilkalla	normaalia	vahvempaa	pesuaineliuosta	tai	pesuainetta	suihkaute-
taan	 suoraan	 likaantuneeseen	 kohtaan.	 Puhdistettavaa	 kohtaa	 hanga-
taan	 kevyesti,	 kunnes	 lika	 on	 lähtenyt.	 Irronnut	 lika	 pyyhitään	 pinnalta	
puhtaalla	 veteen	 kostutetulla	 liinalla.	 Tarvittaessa	 kuivunut	 pinta	 hoito-
vahataan	tai	öljytään	uudelleen.

HOITOVAHAUS
Öljyvahatut	lattiat	hoitovahataan	ajoittain	tarpeen	mukaan	–	kovemmalle	
kulutukselle	alttiina	olevat	lattiat	(esim.	eteinen	ja	keittiö)	tarvitsevat	hoi-
tovahausta	 useammin	 kuin	 asuinhuoneet.	 Ennen	 hoitovahausta	 lattia	
imuroidaan	 ja	 mopataan	 nihkeällä.	 Hoitovahaus	 tehdään	 Osmo	 Color	
Hoitovahalla	käyttäen	lattianhoitokonetta	ja	valkoista	laikkaa.	Hoitovahan	
kulutus	on	n.	1	litra	/	100	m2	=	2	teelusikallista	/	1	m2.	Hoitovahauksen	
jälkeen	 lattian	annetaan	kuivua	noin	kahden	 tunnin	ajan.	Vahattu	pinta	
voidaan	haluttaessa	kiillottaa.



LIKAISTEN LATTIOIDEN PUHDISTUS 
LATTIANHOITOKONEELLA
Osmo	Color	Wisch-Fixiä	tai	Hoitovahaa	kaadetaan	käsiteltävälle	alueelle.	
Käsittele	n.	10–15	m2	kerrallaan,	jotta	pinta	ei	ehdi	kuivua.	Käytä	tarkoi-
tukseen	sopivaa	lattianhoitokonetta,	johon	voidaan	kiinnittää	puhdistus-	
ja	kiillotuslaikat.	Käytettävät	laikat	valitaan	sen	mukaan,	kuinka	vaikeasti	
likaantunut lattia on:
•	 valkoinen:	kiillotukseen	ja	kevyeen	puhdistukseen
•	 punainen:	puhdistukseen
•	 ruskea:	erittäin	likaisten	lattioiden	puhdistukseen.	Käytön	jälkeen	

lattiaan	on	lisättävä	Öljyvahaa.
Puhdistusaine	levitetään	tasaisesti,	 jotta	 lika	 irtoaa	kaikkialta	käsitel-

tävältä	pinnalta.	 Likaantunut	puhdistusmassa	poistetaan	 lattialta	 laikan	
alle	asetetun	lattialiinan,	pyyhkeen	tai	muun	pehmeän	imukykyisen	liinan	
avulla.	Huom.	Hoitovahaan	tahraantuneet	liinat	on	kuivuttuaan	heitettävä	
pois	tai	pestävä	liuotinpesussa.

Lattian	kuivuttua	se	on	valmis	tarvittaessa	kiillotettavaksi	tai	uudelleen	
öljyttäväksi.

VÄRILLISET LATTIAT
Värillisten	lattioiden	kulumista	ei-toivotulla	tavalla	voidaan	ehkäistä	huo-
lehtimalla	pintakerroksen	kunnosta.	Noudattamalla	edellä	annettuja	oh-
jeita,	 lattia	 säilyy	 kunnossa	 vuosikausia.	 Jos	 kuitenkin	 lattian	 väripinta	
vahingoittuu,	 se	 on	 mahdollista	 korjata	 hiomalla	 (lopullisen	 pinnan	 on	
vastattava	ympäröivän	lattian	hiontaa)	ja	öljyämällä	vahingoittunut	kohta	
uudelleen.

•	 Valkoiset	lattiat:	levitä	hyvin	ohut	kerros	valkoista	Puu-	tai	Öljyvahaa	
ja	pyyhi	liinalla	saadaksesi	sävy	samanlaiseksi	kuin	muualla	lattiassa.	
Pinta	viimeistellään	levittämällä	1–2	kerrosta	Värillistä	Öljyvahaa	
nro	3040	siveltimellä	tai	nukkaamattomalla	kankaalla.	Anna	kuivua	
jokaisen	käsittelykerroksen	välillä	vähintään	12	tuntia.

•	 Tummat	lattiat:	levitä	hyvin	ohut	kerros	aiemmin	käytettyä	värisävyä	
Läpikuultavaa	puuvahaa	tai	Värillistä	Öljyvahaa	ja	pyyhi	liinalla	
saadaksesi	sävy	samanlaiseksi	kuin	muualla	lattiassa.	Värikäsittelyn	
jälkeen	pinta	viimeistellään	levittämällä	1–2	kerrosta	Öljyvahaa	nro	
3032	tai	3062	siveltimellä	tai	nukkaamattomalla	kankaalla.	Anna	
kuivua	jokaisen	käsittelykerroksen	välillä	vähintään	12	tuntia.

Huom.	 Läpikuultavien	 värillisten	 lattioiden	osittainen	 korjaaminen	 vaatii	
erityistä	taitoa.	On	tärkeää,	että	uusi	ja	vanha	käsittely	menevät	osittain	
päällekkäin,	jotta	lopputuloksesta	tulee	hyvä.	Jos	lattia	on	pahasti	kulu-
nut,	suosittelemme	mieluummin	koko	lattian	hiomista	ja	uudelleenkäsit-
telyä.

VALMIIKSI ÖLJYTTYJEN LATTIOIDEN PUHDISTUS 
ASENNUKSEN JÄLKEEN
Tehtaalla	öljyvahatut	 laudat	 ja	parketit	ovat	asennuksen	 jälkeen	käyttö-
valmiita.	Asennuksen	aikana	syntynyt	pöly	ja	puru	poistetaan	harjalla	tai	
imurilla.	Jos	lattia	on	likainen,	se	puhdistetaan	pyyhkimällä	nihkeällä	mik-
rokuitu-	tai	froteemopilla	käyttäen	puhdistusaineena	Osmo	Color	Wisch-
Fixiä.	 Uusi	 lattia	 voidaan	 tarvittaessa	 hoitovahata	 ennen	 käyttöönottoa	
(ks.	hoitovahaus).



OSMO COLOR ÖLJYVAHA JA 
VÄRILLINEN ÖLJYVAHA
Puu- ja parkettilattioiden sekä 
päällystämättömien korkkilattioiden 
öljyämiseen ja aiemmin öljyttyjen lattioiden 
uudelleen käsittelyyn.
•	 Tutustu	erilliseen	työohjeeseen	nro	7+

HOITOTUOTTEET
Osmo Color Wisch-Fix
•	 Kasvisaippuatiiviste	lattioiden	viikko-
	 siivoukseen
•	 Puhdistaa	ja	hoitaa	samanaikaisesti
•	 Ei	sisällä	väriaineita	eikä	hajusteita
•	 Biologisesti	hajoava
Osmo Color Hoitovaha
•	 Vaikeiden	tahrojen	poistoon
•	 Erittäin	likaisten	lattioiden	puhdistukseen
•	 Öljyttyjen	lattioiden	koneelliseen	

hoitovahaukseen
•	 Sisältää	aromaattivapaata	
 liuotinbensiiniä
•	 Väritön	ja	valkoinen
Osmo Color Hoitovahaspray
•	 Tahrojen	poistoon
•	 Pienten	pintojen	hoitoon
•	 Huonekalujen	hoitoon
•	 Väritön
Osmo Color FloorXcenter
•	 Kevyt	ja	helppokäyttöinen	lattianhoitokone
•	 Puhdistukseen,	huoltoon	ja	lattioiden	
 uudelleen öljyämiseen
•	 Kotikäyttöön

>>> MUISTA SEURAAVAT PERIAATTEET:
Puulattioita	 puhdistetaan	 ja	 hoidetaan	 parhaiten	 kuivilla	 ja	 nihkeillä	
menetelmillä.	 Suoranaista	 vesipesua	 tulee	 välttää,	 jottei	 vesi	 pääse	
puu-	tai	parkettilattian	reunalta	tai	lautojen	välistä	imeytymään	lattian	
alusrakenteisiin.	Öljyvahapinta	itsessään	kestää	hyvin	vettä.

Öljyvahatulle	puulattialle	vahingollisinta	ovat	hiekka,	kivet	ja	kivipe-
räinen	pöly.	Hiekan	kulkeutumista	sisätiloihin	voidaan	vähentää	käyt-
tämällä eteisissä ja sisääntuloauloissa kynnysmattoja.

Kovan	kulutuksen	lattiat,	esim.	julkiset	tilat,	vaativat	enemmän	hoi-
toa	kuin	kotitalouksien	lattiat.	Lattioiden	hoitotarpeeseen	vaikuttavat	
myös lattian puulaji sekä alkuperäisen käsittelyn laatu.

Lisätietoja: SARBON	WOODWISE	OY	
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