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Öljyvahatut puulattiat
Pysäytä lika jo ovelle

Lattian hoidon kannalta on tärkeää käyttää kynnysmattoja
sisääntulojen sekä ulko- että sisäpuolella. Näin vältyt puuta
vahingoittavalta hiekalta ja kosteudelta. Kiinnitä huonekalujen
jalkoihin huopatassut ja nosta painavat huonekalut niitä siirrettäessä, jottei lattiaan tule naarmuja.

Huoneilman olosuhteet
Koska puu on elävä materiaali, se muuttaa muotoaan ilmankosteuden vaihdellessa. Lattian asennuksen ja käytön aikana
ilman suhteellisen kosteuden on oltava välillä 35 - 60 % ja
huonelämmön välillä +18 - 24°C astetta. Jos näistä olosuhteista poiketaan, saattaa puulattiassa esiintyä turpoamista tai
haristumista, joiden syntymisestä valmistaja, myyjä ja asentaja
eivät ole vastuussa. Nämä ongelmat voit estää käyttämällä
kuivina aikoina ilmankostutinta sekä kosteissa olosuhteissa
kesällä ja syksyllä lämmitystä ja/tai tuuletusta. Jotta voit seurata huoneilman olosuhteita, hanki kalibroitu kosteusmittari.

Lattialämmitys
Lattialämmitykseen soveltuvat vesikiertoiset tai itsesäätyvät
sähköiset järjestelmät. Puulattian pintalämpötila ei saa milloinkaan nousta yli +27°C. Koska lattialämmitys kuivaa huoneilmaa,
täytyy erityisen tarkkaan seurata, että suhteellinen kosteus
pysyy 35 - 60 % välillä. Huomioi myös vaatimukset kohdassa
Huoneilman olosuhteet.
Tarkett suosittelee öljyvahatun puulattian puhdistamiseen ja
ylläpitoon OSMOn tuotteiden käyttämistä. Lue OSMO-ohjeet
huolellisesti ennen kuin käytät OSMO-tuotteita.
VAROITUS!
Öljytuotteisiin tahriintuneet tekstiilit ja laikat voivat
syttyä itsestään. Upota ne käytön jälkeen heti veteen
ja/tai kuivata aukilevitettynä ennen hävittämistä.
Säilytä lasten ulottumattomissa.

Uuden puulattian käyttöönottopuhdistus
Poista irtolika ja pöly lattialta imuroimalla. Nihkeämoppaa
lattia, mikä tarkoittaa sitä että lattiapinnalle ei jää vettä. Hyvä
siivousväline tähän on nykyaikainen mikrokuitumoppi. Käytä
hankausmoppia tai pehmeää harjaa harjatuilla pinnoilla ja
sileää moppia kuivaukseen heti harjauksen jälkeen. Käytä
rakennustöiden jälkeiseen käyttöönottopuhdistukseen OSMOn
Öljysaippuaa hieman tavanomaista vahvempana
käyttöliuoksena. Vaihda moppeja usein niiden likaantuessa.
Tämän jälkeen nihkeämoppaa lattia pelkällä vedellä
nihkeyteyllä mopilla ja sen jälkeen kuivaa lattia hyvin.

Konttoripyörätuolit

Jos käytät konttorituolia, missä on pyörät alla, suojaa puulattia
matolla tai polykarbonaatti suojalevyllä siltä kohdalta, missä
käytät tuolia.

Mikrokuitumoppien pesu

Pese mikrokuitumopit aina valmistajan ohjeiden mukaisesti. Älä
käytä huuhteluainetta mikrokuitumoppeja pestäessä.

Lisätietoja
Tarkett Oy
Lars Sonckin kaari 16, 02600 Espoo
Puh: (09) 4257 9000
info.ﬁ@tarkett.com
www.tarkett.ﬁ

Tarkett puulattian ylläpitohoito

Käytä pääsääntöisesti kuivia siivousmenetelmiä, kuten imurointia
tai kuivamoppausta mikrokuitumopilla. Poistaaksesi
kiinnittynyttä likaa tee nihkeämoppaus. Käytä harjatuilla
pinnoilla ajoittain hankausmoppia tai pehmeää harjaa ja sileää
moppia kuivaukseen heti harjauksen jälkeen. Käytä kevyesti
hoitavaa OSMOn Öljysaippuaa, annosteltuna ohjeen mukaan. Jos
lattialle jää vettä moppauksen jälkeen, kuivaa vesi välittömästi
kuivalla mopilla.
Vinkki lattian kunnon tarkistamiseen
Tipauta vesipisara lattiapinnalle. Kun pisara jää pinkeäksi palloksi
pinnalle, on lattian kunto vielä hyvä. Lammikoksi valahtanut
vesipisara on taas merkki uudelleenkäsittelytarpeesta.

Peruspuhdistus ja -hoito

Puhdista ensin lattia kohdan Tarkett Puulattian ylläpitohoito mukaisesti OSMOn Öljysaippualla. Levitä kuivalle, puhtaalle ja
hyväkuntoiselle lattialle hyvin ohut kerros OSMOn Hoitovahaa
(kirkas 3029 tai valkoinen 3087), mieluiten koneellisesti. OSMOn
Hoitovaha suojaa lattian pintaa pitkäkestoisesti ja parantaa sen
tahranhylkivyyttä. OSMOn Hoitovaha puhdistaa myös erinomaisesti
öljypohjaista likaa. Katso ohjeet kohdasta Tahranpoisto. Mikäli
lattia on jo selkeästi kulunut, käytä hoitoöljyämiseen OSMOn
Öljyvahaa. Katso ohjeet kohdasta Uusi käsittely.

Uusi käsittely

Aloita käsittely aina pinnan perusteellisella puhdistuksella. Käytä
puhdistukseen OSMOn Öljysaippuaa ja anna lattian kuivua
seuraavaan päivään.
Käytä öljyvahaamiseen aina OSMO-mikrokuiturullaa.
Kun haluat korjata värittömän lattian yksittäisiä kohtia tai öljytä
lattian uudelleen, käytä OSMOn väritöntä Öljyvahaa 3062 kuivalle
ja puhtaalle pinnalle.
Sävytettyjen lattiapintojen korjaamiseen tarvitset Tarkettin
Öljyvahatun puulattian korjaussarjan, jolla saat korjattua
mahdolliset naarmut ja kulumat lattiapinnalta. Sävytä kuluneet
kohdat ympäröivään lattian sävyyn sopivaksi ja anna pinnan kuivua
vähintään vuorokausi. Tämän jälkeen viimeistele pinta
öljyvahaamalla värittömällä OSMOn Öljyvahalla, 3062. Valkoiset
lattiapinnat viimeistellään värillisellä OSMOn Öljyvahalla, 3041.
Öljyvahapinta kuivuu kävelykuivaksi noin vuorokaudessa.

Tahratyyppi

Tahranpoistoaine

Hedelmät, marjat, mehut, kerma,
tee, kahvi, virvoitusjuomat, olut,
viini, virtsa, oksennus

OSMO - Öljysaippua

Suklaa, rasva, öljy, kenkävoide,
koronjäljet, piki

OSMO - Hoitovaha/Spray

Värikynät, kuulakärkikynä,
muste, huulipuna

Sprii

Veri

Kylmä vesi

Tahranpoisto

Poista tahrat aina mahdollisimman tuoreeltaan, jolloin se on
kaikkein helpointa. Nestemäiset aineet on syytä pyyhkiä heti
pois, jottei puulattia vaurioidu.
Lisätietoja Tarkettin öljyvahattujen lattioiden hoidosta sekä
uusimmat suositukset ovat osoitteessa www.osmocolor.com

