LUONNONÖLJYTTYJEN LATTIOIDEN HOITO (KOTIKÄYTTÖ)
HUOLTO ASENNUKSEN JÄLKEEN
Karelian luonnonöljytyille lattioille tulee tehdä lisäpintakäsitely Kährsin
Satin Oil -öljyllä. Pääasiallinen syy tähän on estää veden tunkeutuminen
saumojen läpi pintajännitysilmiön vuoksi.
Katso lisätietoja osiosta Öljypinnan kunnostaminen.
Huom! Auringon UV-säteily muuttaa puun väriä ajan myötä. Värin
vaihtelut – kuten maton ääriviivat – tasoittuvat ajan myötä päivänvalossa
ollessaan.
HOITO JA PESU
Laita etuoven kummallekin puolelle ja naulakkoon alle sopivat matot, ettei
hiekka ja vesi kulkeudu sisätiloihin. Poista hankaava lika välittömästi.
Suojaa lattia laittamalla huonekalujen jalkoihin jne. huopatassut. Kun
liikutat kalusteita, esimerkiksi jääkaappia tai pakastinta, peitä lattia
esimerkiksi matoilla naarmujen ja kolhujen välttämiseksi. Pyörälliset
työtuolit tarvitsevat alleen maton tai niille tarkoitetun muovilevyn, ettei
puulattiaan tule hankausvaurioita.
Käytä pesussa mahdollisimman vähän vettä (pyyhi lähes kuivalla). Jos
näkyvä kosteus ei haihdu minuutin kuluessa, käytät liikaa vettä. Pyyhi
läikkynyt vesi heti lattialta. Poista tahrat tuoreena joko vedellä tai miedolla
pesuaineella ja kuivaa lattia. Vältä hankaamista kovilla pesuvälineillä.
Päivittäiseen huoltoon riittää lattian imurointi tai pyyhkiminen lähes
kuivalla mopilla. Näin lattian pinta kuivuu välittömästi ilman, että siihen
tulee näkyviä pisaratahroja. Roiskeet ja juuttunut lika poistetaan mopilla
ja Kährs Cleaner- tai Kährs Spray Cleaner -puhdistusaineella. Noudata
pakkausten ohjeita, liian suuri määrä tiivistettä voi nopeuttaa lattian
likaantumista, kun tiivistekerrokset kerääntyvät toistensa päälle.
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TAHRANPOISTO
TAHRA

POISTOTAPA

Asfaltti, kumi, öljy, kengänkiilloke,
noki ja kuivuneet suklaa- tai
rasvatahrat.
Vahaliidut, huulipuna, tussi.
Steariini, purukumi.

Alkoholi, liuotinbensiini tai vastaava.

Veri.

Alkoholi.
Suihkuta kylmäsuihketta tai laita
jääpaloja muovipussissa tahran päälle.
Raaputa sitten varovasti irti.
Kylmä vesi.

ÖLJYPINNAN KUNNOSTAMINEN
Se, kuinka usein lattia tulee öljytä, vaihtelee käytön, pesun, auringonvalolle altistumisen jne. mukaan. Kodeissa se on tarpeen noin kerran
vuodessa.
1. I muroi lattia huolellisesti.
2. P
 ese lattia Kährs Cleaner -pesuaineella ja mikrokuitumopilla. Noudata
Kährs Cleaner -pesuaineen ohjeita. Pyyhi vain nihkeällä, pinnan
pitäisi olla taas kuiva minuutin kuluessa. Erittäin likaisten lattioiden
kohdalla mikrokuitumopin voi korvata karkealla harjalla.
3. P
 oista pesuaine ja lika kuivaksi puserretulla liinalla.
4. Kuivaa pinta kuivalla liinalla ja anna lattian kuivua 30 minuuttia.
Erittäin likaisten tai paljon kuvioitujen lattioiden kohdalla kohdat
2–4 voi olla tarpeen toistaa.
5. L
 evitä ohut kerros Kährs Satin Oil -öljyä pinnalle ja levitä se tasaisesti
Kährsin mikrokuitumopilla tai kuivalla liinalla hankaamalla kuvion
suuntaisesti. Kiillota uudelleen uudella mikrokuitumopilla 10–15
minuutin kuluttua niin, ettei tahmeita kohtia jää. Huomaa, että kaksi
ohutta öljykerrosta tuottaa paremman tuloksen kuin yksi paksu kerros.
Jos öljyä käytetään liikaa, tuloksena on tahmea pinta.

SUOSITELTU ANNOSTUS
Asennuksen jälkeen: 100 ml Kährs Satin Oil -öljyä / 20–30 m2
Kunnostaminen: 100 ml Kährs Satin Oil -öljyä / 30 m2
ÖLJYTYN PINNAN VAURIOIDEN KORJAAMINEN
Käytä Kährs Woodfiller -puukittiä ja Kährs Touch Up -öljyä pienten
naarmujen ja kolhujen kunnostamiseen.
VAKAVAMMAT VAURIOT
Jos lattia on pahasti kulunut tai se tarvitsee korjausta muusta syystä, sen
voi konehioa paljaalle puupinnalle ja levittää uuden pintakäsittelyn.
Uutta öljyttyä pintaa varten ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään.
Julkisten tilojen puulattioiden hoito eroaa kotien lattioiden hoidosta.
Ota meihin yhteyttä lisätietoja varten.

SISÄTILOJEN OLOSUHTEIDEN SUOSITUS
Puu on luonnonmateriaali, ja ilmankosteuden vaihtelut rasittavat sitä
paljon (se laajenee ja supistuu) erityisesti Pohjoismaissa. Tämän vuoksi
on suositeltavaa pitää suhteellinen ilmankosteus välillä 30–60 % ja
huonelämpötila välillä +18–24 °C.
LATTIALÄMMITYS
Lattialämmitystä käytettäessä puulattian lämpötila ei saisi koskaan olla
yli +27 °C.
Käy sivustollamme osoitteessa www.kareliaparketti.com.

