
 

 
 

 

 

 

HOITO-OHJE – LAKATTU PARKETTILATTIA 

 

Muutamia hyödyllisiä ohjeita ennen lattian asennusta 

 Lattia voidaan asentaa kuivalle, puhtaalle, kestävälle ja tasaiselle pinnalle.  

 Alustan kosteus on tarkistettava. Kosteuspitoisuuden tulisi olla: 2 %, kun kyseessä on 

betonialusta, 8 %, kun kyseessä on puualusta ja 0,5 %, kun kyseessä on 

anhydriittialusta. 

 Uudet lautapakkaukset asetetaan vaaka-asentoon siihen huoneeseen, johon lattia 

asennetaan, ja säilytetään avaamattomana vähintään 48 tuntia. 

 Huoneessa on oltava hyvä ilmastointi. 

 Uusia lautapaketteja avataan sitä mukaa, kun asennus etenee. Avaa kerralla kaksi 

pakkausta, niin voit asettaa laudat haluamaasi järjestykseen niiden kuvion mukaan. 

Tarkasta laudat huolellisesti hyvässä valossa ennen asennusta sekä sen aikana. 

Asennuksen jälkeen havaittuja vikoja ei voi enää reklamoida.  

 Lue ohjeet huolellisesti ennen lattian asennuksen aloittamista! 

 

Yleisiä ohjeita 

Vesi ja hiekka ovat puulattian pahimmat viholliset. Suojaa lattia vedeltä ja hiekalta 

valitsemalla oven ulkopuolelle karkeita mattoja, jotka keräävät hiekan ja lian ja sisäpuolelle 

mattoja, jotka imevät itseensä kosteuden.  

 

Kiinnitä pöydän- ja tuolinjalkoihin huopapehmusteet, jotka suojaavat lattiaa pintanaarmuilta. 

Kovalle kulutukselle joutuvat kohdat, esim. pyörällisen toimistotuolin alla, on syytä suojata 

suojamatoilla.  

 

Huoneen ilmankosteus on tärkeä tekijä sekä ihmisten että parketin kannalta. Huoneen 

ihanteellinen suhteellinen ilmankosteus on 45–60 % noin 20 °C:ssa. Jos ilmankosteus laskee 

alle 30 %:n, lattia on vaarassa kuivua ja halkeilla. Jos ilmankosteus taas on yli 60 %, lattia voi 

kohota.  



 

 

 

 

Puhdistus ja puhdistustavat 

 

Käytä mahdollisimman kuivia puhdistuskeinoja, kuten imurointia ja pyyhkimistä kuivalla 

mopilla. Pesun yhteydessä veteen sekoitetaan Barkiet-merkkistä puhdistusainetta tai jotakin 

muuta synteettistä puhdistusainetta. (Katso käyttöohje pakkauksesta). Vältä liiallista veden 

käyttöä ja väännä moppi mahdollisimman kuivaksi. Liiallinen vesi on kuivattava lattialta 

välittömästi ennen kuin se ehtii kuivua. 

 

Tahrat 

Lattia saattaa likaantua normaalissa käytössä. Likatahrat on yleensä helppo poistaa erilaisten 

puhdistusaineiden avulla. 

 

Tahran tyyppi     Puhdistusaine 
asfaltti      voi 
mehu, maito, kerma, olut, viini, hedelmä  vesi + astianpesuaine 
suklaa, rasva, öljy, kenkälankki   puhdistussprii, pesubensiini tai vastaava 
kengänjäljet, terva     puhdistussprii, pesubensiini tai vastaava 
veri      kylmä vesi 
lyijykynä, muste    etanoli 

 
 

 

Ilmeen raikastus 

Normaalissa käytössä lattian jälkikäsittely asennuksen jälkeen ei ole tarpeellista.  

Jos lattiassa on kohtia, joissa lakka on kuluneempi tai himmeämpi kuin muualla, nämä kohdat 

voidaan käsitellä tehtävään tarkoitetuilla aineilla ilman, että koko lattiaa on käsiteltävä. Mikäli 

lattian hoitoa on laiminlyöty ja se on kulunut niin paljon, että puu on 

tummentunut/värjäytynyt, on lattia hiottava ja lakattava uudestaan. 

 


