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ÖLJYTTYJEN PUULATTIOIDEN HOITO JA  
HUOLTO JULKISISSA TILOISSA 
 
Oikein hoidettuna aito puulattia ilahduttaa käyttäjäänsä pitkään. Puulattian käytössä ja hoidossa on tärkeää ottaa 
huomioon seuraavat asiat.  
 
 

HUOLTOÖLJYÄMINEN ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA 
 

• Asennettaessa öljyttyä tuotetta julkisiin tiloihin suosittelemme ennen tilan käyttöönottoa huoltoöljyämistä. 
Noudata hoitoöljy-/öljyvahapakkauksen käyttö- ja annosteluohjetta. Katso tarkemmin kohdasta 
HUOLTOÖLJYÄMINEN 6-12 KUUKAUDEN VÄLEIN tämän ohjeen lopusta. 

 
 

ILMANKOSTEUS 
 

• Puulattia elää ilmankosteudenvaihteluiden mukaan. Puulattian toimivuuden kannalta paras ilmankosteus on 
40-60% ja lämpötila +18°C - +24°C. Jos nämä raja-arvot ylittyvät, voi lattian toimivuus heikentyä ja 
ulkonäköön tulla muutoksia. Pidä ilmankosteus ja lämpötila vakaana kaikkina vuodenaikoina. 

 

KÄYTÖSSÄ 
 

• Estä pölyn, hiekan ja soran kulkeutuminen lattialle asettamalla kynnysmatto sekä ulko-oven ulko- että 
sisäpuolelle. 

• Siirrä huonekaluja nostamalla, älä raahaa niitä lattiaa pitkin. 
• Laita kaikkien huonekalujen jalkoihin huopatassut. Tarkista säännöllisesti, että huopatassut ovat ehjät ja 

kunnolla paikoillaan. 
• Toimistotuolien ym. huonekalujen pyörien tulisi olla pehmeää kumia. 
• Suosittelemme eteisessä, ruokapöydän tuolien ja työtuolin alla ym. kovan kulutuksen paikoissa lattian 

suojaamista naarmuuntumista vastaan matolla. 
• Öljyttyyn pintaan ei saa kiinnittää teippejä eikä suojia saa teipata kiinni lattiaan.  

 

PÄIVITTÄINEN PUHDISTUS 
 

• Puhdista lattia säännöllisesti, jotta lika ei pinty lattian pintaan. 
• Tee päivittäinen puhdistus imuroimalla harjasuuttimella, parkettimopilla tai pehmeällä harjalla. Älä käytä 

lankamoppia. Tarvittaessa pyyhi lattia nihkeällä mopilla. Älä kastele lattiaa tarpeettomasti. 
• Puhdista tahrat välittömästi. 

 

VIIKOITTAINEN PUHDISTUS 
 

• Tee ensin päivittäinen puhdistus huolellisesti. 
• Pese lattia nihkeällä mopilla käyttäen niukasti vettä. Lattian pinnan tulee kuivua minuutissa. Jos lattialle tulee 

vettä runsaammin, se on kuivattava välittömästi. 
• Käytä kädenlämpöistä vettä, johon lisäät öljytylle puulattialle tarkoitettua neutraalia ja mietoa pesuainetta, 

esimerkiksi OSMO Colorin Öljysaippuaa (entinen Wisch-Fix pesu- ja hoitotiiviste). Katso annostelu tuotteen 
käyttöohjeesta. Älä käytä hankaavia ainesosia sisältäviä pesuaineita. Älä käytä liikaa pesuainetta, ettei lattian 
pintaan kerry likaa keräävää pesuainekerrosta. 
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KUUKAUSITTAINEN PUHDISTUS 
 

• Tee ensin päivittäinen puhdistus huolellisesti. 
• Pese lattia öljytyille lattioille tarkoitetulla hoitavalla öljysaippualla. Käytä kädenlämpöistä vettä, johon lisäät 

esimerkiksi OSMO Colorin Öljysaippuaa (entinen Wisch-Fix pesu- ja hoitotiiviste) pakkauksessa olevan ohjeen 
mukaan. Suihkuta pesuliuos lattiaan suihkepullolla ja pese lattia joko parkettimopilla tai koneellisesti. Älä 
käytä yhdistelmäkonetta. Oikeanlainen lattianpesukone painaa 30-40 kg ja pyörii hitaalla nopeudella (150-
200 rpm). 

• Älä kaada vettä suoraan lattialle, koska silloin se voi päästä lattian saumoista lattian sisälle ja vahingoittaa 
lattiaa. 

• Lattian pinnan tulee kuivua minuutissa. Jos lattialle tulee vettä runsaammin, se on kuivattava välittömästi 
paksulla pyyhkeellä tai vesi-imurilla. 

• Älä käytä liikaa pesuainetta, ettei lattian pintaan kerry likaa keräävää pesuainekerrosta.  
 

TAHROJEN POISTO 
 

• Puhdista tahrat välittömästi. 
• Tahrojen poistoon voi käyttää OSMO Colorin laimentamatonta öljysaippuaa.  
• Vaikeat tahrat voi poistaa OSMO Colorin Hoito- ja puhdistusvahasprayllä.  
• Kylmä vesi tehoaa parhaiten veritahroihin. 

 

NAARMUJEN JA PIENTEN PAIKALLISTEN KULUMIEN KORJAUS 
 

• On tärkeää, että lattiassa on kauttaaltaan hyvä ja suojaava öljypinta. 
• Jos lattian öljypintaan tulee naarmuja tai pieniä paikallisia kulumia, niitä voi korjata esim. OSMO Colorin 

Hoito- ja puhdistussprayllä tai Korjaavalla Öljyvahatahnalla pakkauksien ohjeiden mukaisesti. 
 

HUOLTOÖLJYÄMINEN 6 – 12 KUUKAUDEN VÄLEIN 
 

• Kun lattia on kulunut, tahrojen poistaminen on vaikeaa, tai kun vesi ei enää helmeile öljytyllä pinnalla, on aika 
tehdä perusteellinen puhdistus ja suorittaa lattialle huoltoöljyäminen. Lattian voi huoltoöljytä esimerkiksi 
OSMO Colorin Hoitoöljyllä tai Öljyvahalla. Puhki kuluneet pinnat on hyvä käsitellä Öljyvahalla. 

• Tutustu tuotekohtaiseen käyttöohjeeseen ennen työn aloittamista. 
• Puhdista lattia ensin imuroimalla harjasuuttimella, parkettimopilla tai pehmeällä harjalla. Älä käytä 

lankamoppia. 
• Pese lattia huolellisesti kuukausittaisella puhdistuksella. Toista pesu tarvittaessa. 
• Jos lattia on erittäin likainen, käytä kevyesti hiovaa ruskeaa laikkaa tai pintapesulaikkaa. 
• Anna lattian kuivua kunnolla, vähintään kaksi tuntia. 
• Tee tarvittaessa koelevitys hyvän lopputuloksen takaamiseksi. Älä kaada hoitoöljyä/öljyvahaa suoraan 

lattialle. Käytä annostelupulloa tai mitta-astiaa niin annostelumäärät eivät ylity.  
• Levitä hoitoöljy tai öljyvaha lattialle lattianhoitokoneella, jossa on valkoinen laikka. Öljyä kuluu 100 m2 kohti 

noin 1,0-1,5 litraa pinnan kunnosta riippuen. Viimeistele käsittely välittömästi hiertämällä pinta kevyesti 
lattianhoitokoneella, jossa on valkoinen laikka. Voit tehdä levityksen myös OSMO-mikrokuiturullalla.  

• Jos käytetään Anti-Slip Hoitoöljyä, ei levitystä viimeistellä lattianhoitokoneella. 
• Huoltoöljytyn pinnan on kuivuttava kunnollisesti ennen tilan käyttöönottoa. Yhden öljykerroksen 

kuivumiselle on varattava vähintään 12 tuntia. Lämpötila, ilmankosteus, ilmanvaihto ja levitetyn 
öljykerroksen paksuus vaikuttavat kuivumisaikaan. Varmista, että tila on hyvin tuulettuva kuivumisen aikana.  


