PUHDISTUS- JA HOITO-OHJEET
ÖLJYTYLLE PUULATTIALLE
Vaikka öljytty puulattia on asennuksen jälkeen käyttövalmis, suosittelemme lattian hoitoöljyämistä ennen lattian
käyttöönottoa. Se on helppo tehdä, kun tila on tyhjä, ja öljyäminen heti asennuksen jälkeen siirtää ensimmäistä
hoitoöljyämistä huomattavasti eteenpäin. Stöckl Parketin valmistamat puulattiat on käsitelty ilman kanssa
kovettuvalla luonnon öljyllä, joka kovettuu lopullisesti päästessään tekemisiin hapen kanssa. Tästä syystä
suosittelemme asennuksesta kahden viikon ajan varovaisuutta. Älä myöskään peitä lattiaa suurikokoisilla matoilla,
jotka estävät öljypinnan hapettumista. Oikein hoidettuna aito puulattia ilahduttaa käyttäjäänsä pitkään. Puulattian
käytössä ja hoidossa on tärkeää ottaa huomioon seuraavat asiat.

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.
Eteisessä suosittelemme vettä imemätöntä mattoa tai muovikaukaloa ulkokenkien alle.
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, että eteisessä, ruokapöydän ja työtuolin alla ym. kovan kulutuksen paikoissa lattia suojataan
naarmuuntumista vastaan matolla.
Öljyttyyn pintaan ei saa kiinnittää teippejä eikä suojia saa teipata kiinni lattiaan.

PUHDISTUKSESSA
•
•
•
•
•
•

Puhdista lattia säännöllisesti, jotta lika ei pinty lattian pintaan.
Tee päivittäinen puhdistus imuroimalla tai kuivamoppauksella.
Puhdista tahrat välittömästi.
Kostealla pyyhittäessä käytä vettä niukasti. Käytä nihkeää mikrokuituliinaa tai lattiapyyhettä. 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
puhdistusainetta, esimerkiksi OSMO Colorin Öljysaippuaa. Älä käytä liikaa pesuainetta, ettei lattian pintaan
kerry likaa keräävää pesuainekerrosta.
Käytä harjatun pinnan puhdistuksessa nypyläpintaista mikrokuituliinaa, joka puhdistaa myös puunsyihin
harjatut urat.

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.
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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.

HOITOÖLJYÄMINEN KOTITALOUKSISSA
•
•
•
•
•
•
•
•

Kun tahrojen poistaminen on vaikeaa eikä vesi enää helmeile öljytyllä pinnalla, on aika tehdä perusteellinen
puhdistus ja suorittaa lattialle hoitoöljyäminen.
Suosittelemme hoitoöljyämistä ensimmäisinä vuosina vähintään kerran vuodessa ja jatkossa noin joka toinen
vuosi tai aina tarpeen mukaan.
Poista vaikeat tahrat laimentamattomalla Öljysaippualla tai Hoito- ja puhdistusvahasprayllä.
Puhdista lattia huolellisesti Öljysaippualla tai muulla vastaavalla neutraalilla ja miedolla öljytyille lattioille
tarkoitetulla pesuaineella ja anna lattian kuivua kunnolla.
Korjaa naarmut ja kulumat edellä olevan ohjeen mukaan ja anna lattian kuivua.
Levitä esim. OSMO Colorin Hoitoöljyä tai Öljyvahaa hyvin ohut kerros käyttöohjeen mukaisesti ja anna lattian
kuivua ohjeen mukaan. Yksi litra hoitoöljyä riittää vähintään 50m2 öljyämiseen.
Tasaisen lopputuloksen saamiseksi hoitoöljyäminen on viimeisteltävä koneellisesti. INNOfloor vuokraa
lattianhoitokoneita sekä myy hoitoöljyä ja -tarvikkeita.
OSMO Colorin Hoitoöljyn käyttöohjeet: https://www.osmocolor.com/hoitooljy
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