STOP!
LATTIA ON

ÖLJYTTY

Lattiaurakoitsija:

Lattialla saa kävellä:

ÖLJYTYN JA ÖLJYVAHATUN
LATTIAN HOITO-OHJE
Tämä hoito-ohje on SisäRYL 2013 ohjeistuksen mukainen.

YLEISET OHJEET:
Pysäytä lika jo eteiseen. Hyvä eteismatto ulko-oven
sisäpuolella auttaa jo paljon. Puulattia ei pidä vedestä, pyyhi
kaatunut vesi välittömästi pois. Huonekalut aiheuttavat
helposti naarmuja, käytä siksi tuolien ja pöytien jaloissa
suojatyynyjä. Muista uusia ne aika ajoin. Metalliset ja
muoviset tuolinjalat vahingoittavat helposti lattian lakkapintaa.
OIKEA LÄMPÖTILA JA RIITTÄVÄ ILMANKOSTEUS
Puu on luonnonmateriaali ja asunnon olosuhteet ja
ilmankosteus vaikuttavat siihen. Kesällä puu laajenee ja
talvella kutistuu. Esim. lattialaudat voivat kupertua tai rakoilla.
Näihin muutoksiin voi vaikuttaa pitämällä huonelämpötila
ohjeen mukaisesti + 18...24 °C sekä ilman suhteellinen
kosteus 35...60 %. Tietyt puulajit, kuten esimerkiksi pyökki,
voivat olla herkempiä reagoimaan huoneilman muutoksiin
kuin muut puulajit. Huomaa, että lattialämmitys kuivattaa
puuta. Sama puulattia lattialämmityksellä tai ilman, reagoi
eri tavalla. Lattialämmityslattian pintalämpötila ei saa nousta
yli 27 °C. Ilman suhteellinen kosteus nousee kun asunnossa
on ihmisiä, esimerkiksi saunominen tai suihkun käyttö
kohottaa ilmankosteutta. Huonekasveilla on sama vaikutus.
Ilmakosteutta voidaan myös kohottaa ilmakostuttimilla.

SIIVOUS
Tee päivittäinen siivous imuroimalla tai kuivamoppaamalla.
Tee tarvittaessa nihkeäpyyhintä kuivaksi puristetulla
mikroliinamopilla. Lisää pesuveteen korkillinen
neutraalia pesunestettä PALLMANN CLEAN. Käytä vain
kuivamoppausta tai nihkeäpyyhintää, älä koskaan pese
parketti- tai puulattiaa vedellä.
YLLÄPITÄVÄ HOITO
Öljyttyjen tai öljyvahattujen puulattioiden elinkaaren
pidentämiseksi suosittelemme tehtäväksi säännöllistä
ylläpitävää hoitokäsittelyä PALLMANN MAGIC OIL CARE
hoitoaineella. Kotikäytössä 1-2 kertaa vuodessa ja julkisissa
tiloissa 1-3 kertaa vuodessa. Noudat MAGIC OIL CARE
tuotekortin ohjeita.
HIONTA JA PINTAKÄSITTELY
Yleensä puulattiat voidaan hioa useampia kertoja. Puu tulee
hioa puhtaalle puulle ennen öljyämistä. Parketin hionta vaatii
taitoa ja siksi suosittelemme ammattiliikkeen käyttämistä.
Lattia voidaan myös hoitoöljytä, mutta suosittelemme myös
tällöin ammattiliikkeen käyttämistä. Tai ota yhteyttä tekniseen
tukeen.
ÖLJYKÄSITTELYN JÄLKEEN
Yleisesti lattiaa saa käyttää kevyesti kun öljy on kuivunut.
Noudata käytetyn öljyn tai öljyvahan tuotekortin ohjeita.

!

Jos lattia suojataan, älä koskaan
teippaa sitä lattiaan.

TAHROJEN PUHDISTUS
Poista tahrat välittömästi ennen kuin ne ovat kuivuneet lattiaan
kiinni, käytä tarvittaessa puhdasta vettä. Käytä puhdistukseen
nihkeää hyvin puristettua mikrokuituliinaa. Liiallinen vesimäärä
tai kuuma vesi voi vahingoittaa lattiaa, samoin vahvat
pesuaineet ja erilaiset liuottimet kuten asetoni ja tärpätti.
1. Yritä aina ensin puhdistaa tahra mietoon pesuaineeseen
kevyesti kostutetulla liinalla.
2. Tarvittaessa toista varovaisesti käyttämällä lakkabensiiniä.
3. Vaikeita tahroja voi yrittää hioa vihreällä karhunkielellä.
4. Jos et saa likaa irti, kokeile varovaisesti partakoneen terällä,
lastalla tai veitsellä. Jos puhdistettu kohta muuttuu mataksi
tai vaaleammaksi, voit käyttää hoitoöljyä tai laimentamatonta
MAGIC OIL CARE hoitoainetta. Levitä siveltimellä ja anna
kuivua, kiilloita tarvittaessa punaisella karhunkielellä tai liinalla.
Toista tarvittaessa.
PALLMANN | A Brand of Uzin Utz Group

TÄRKEÄÄ!

PALLMANN GmbH
Im Kreuz 6
97076 Würzburg
Saksa

Itsesyttymisvaara! Kaikki öljytuotteiden kanssa
käytetyt kankaat, paperi ja liinat, voivat syttyä
palamaan itsestään! Kastele kaikki tarvikkeet vedessä
ja hävitä tai polta ne.

Puhelin: +49 931 27964-0
E-mail:
info@pallmann.fi
Kotisivu: www.pallmann.fi

