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Laminaattilattiat

Hoito-ohje

Käyttöönottopuhdistus
Poista irtolika ja pöly lattialta imuroimalla. Nihkeämoppaa lattia. 
Poistaaksesi rakennusaikaista betonipölyä käytä hapanta 
puhdistusainetta, pH 5 - 5,9 esim. Kiilto Rosita tai Berner Heti Sapu. 
Tavannomaisen lian poistamiseen käytä mietoa yleispuhdistusainetta, 
pH 6 - 8, annosteltuna ohjeen mukaan, esim. Berner Heti Yleispesu, 
Kiilto Vieno Aktiivi, Kiilto 10-Universum ja Diverseyn Sprint 200 Fresh.
Laminaattilattiaa hoidetaan kuivin ja nihkein menetelmin, mutta jos 
lattialle jää vettä moppauksen jälkeen, kuivaa vesi välittömästi 
kuivalla mopilla. Näin saat myös lian nostatettua ylös. Älä koskaan 
yliannostele äläkä käytä saippuaa (yli 5%) tai vahoja (polymeerejä) 
sisältäviä puhdistus- ja hoitoaineita, sillä nämä aiheuttavat rasvaisen 
näköisen lattiapinnan. Laminaattilattiaa ei saa vahata.

Ylläpito
Käytä pääsääntöisesti kuivia siivousmenetelmiä, kuten imurointia  tai 
kuivamoppausta mikrokuitumopilla. Kuiva mikrokuitumoppi  irrottaa 
likaa tehokkaammin kuin imuri. Poistaaksesi kiinnittynyttä  likaa tee 
nihkeämoppaus. Käytä yleispuhdistusainetta, jonka pH on  6 - 8, 
annosteltuna ohjeen mukaan. Katso ohjeet puhdistusaineen 
valinnasta kohdasta käyttöönottopuhdistus. Jos lattialle jää vettä 
moppauksen jälkeen, kuivaa vesi välittömästi  kuivalla mopilla. Lika 
saattaa näkyä helpommin mattapintaisessa laminaatissa. Tästä 
syystä mattapintainen laminaatti kannattaa puhdistaa 
säännöllisemmin.

Peruspuhdistus
Rasvaisia jälkiä tulee lattiaan mm. jalkapohjista ja ruoasta, ja  ne 
näkyvät herkästi mattapintaisella lattialla. Harvakseltaan voi  olla 
tarpeen nihkeä-/kosteamopata lattia rasvaista likaa pois- tavalla 
puhdistusaineella. Älä käytä tiskiainetta, sillä se sisältää  runsaasti 
saippuaa. Rautakaupoista löydät tähän tarkoitukseen
sopivat rasvaa poistavat puhdistusaineet, kuten Berner Heti Tuima ja 
Heti Jyty tai Kiilto Akseli. Seuraa aina puhdistusainevalmistajan 
ohjeita oikeasta annostelusta. Pyyhi puhdistuksen jälkeen pelkällä 
vedellä nihkeytetyllä mopilla ja sen jälkeen vielä kuivalla. Toista 
käsittely niin moneen kertaan, että lika tai rasvainen kalvo katoaa. 

Tahranpoisto

Poista tahrat tuoreeltaan. Käytä neutraalia tai heikosti emäksistä 
puhdistusainetta.
Väriaineet, öljy: spriitä tai mineraalitärpättiä. 
Puuliima: denaturoitu sprii. 
Pyyhi aina puhtaalla vedellä tahranpoiston jälkeen.

Laminaatti materiaalina
Huoneen olosuhteet
Laminaattilattia on yli 80-prosenttisesti puuta, ja siksi se pyrkii 
tasapainottumaan ympäröivän kosteuden mukaan. Kosteassa tilassa 
puu imee kosteutta ja turpoaa, kun taas kuivassa ilmassa puu 
luovuttaa kosteutta ja kutistuu. Tästä syystä on erittäin tärkeää pitää 
tilan kosteudet mahdollisimman tasaisena ja noudattaa annettuja 
suositusarvoja. Lattian asennuksen ja käyttöiän aikana ilman 
suhteellisen kosteuden on oltava välillä 30 - 75 % ja huonelämmön 
välillä +18 - 24°C.

Jos näistä olosuhteista poiketaan, saattaa laminaattilattiassa esiintyä 
turpoamista, rakoilua tai muita muodonmuutoksia, joiden 
syntymisestä valmistaja, myyjä ja asentaja eivät ole vastuussa. Nämä 
ongelmat voit estää käyttämällä kuivina aikoina ilmankostutinta sekä 
kosteissa olosuhteissa kesällä ja syksyllä lämmitystä ja/tai 
tuuletusta. On hyvä huomioida, että talvikaudella lämmittäminen ja 
liiallinen tuulettaminen kuivattaa sisäilmaa voimakkaasti. Jotta voit 
seurata huoneilman olosuhteita, kannattaa hankkia kalibroitu 
kosteusmittari.

Lattialämmitys
Lattialämmitykseen soveltuvat vesikiertoiset tai itsesäätyvät 
sähköiset järjestelmät. Valmiin lattian käytön aikainen pintalämpötila 
saa maksimissaan olla + 27°C (myös mattojen alla) ja vuorokautinen 
vaihtelu saa olla enintään 5 astetta. Lattialämmitysjärjestelmän on 
jaettava lämpöä tasaisesti koko lattiapinnalle. Lattialämmitys 
kuivattaa puuta, minkä seurauksena voi lautojen väliin muodostua 
rakoilua lämmityskauden aikana. 

Huomaa, että liian korkea lattian lämpötila voi vahingoittaa 
laminaattilattian pysyvästi!
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Hoito-ohje

Huoneilman olosuhteet
Koska laminaatista on 90% puukuitumassaa, se luokitellaan 
eläväksi materiaaliksi, joka muuttaa muotoaan 
ilmankosteuden vaihdellessa. Lattian asennuksen ja käyttöiän 
aikana ilman suhteellisen kosteuden on oltava välillä 30 - 75 % ja 
huonelämmön välillä +18 - 24°C astetta. Jos näistä olosuhteista 
poiketaan, saattaa laminaatissa esiintyä turpoamista tai 
haristumista, joiden syntymisestä valmistaja, myyjä ja asentaja 
eivät ole vastuussa. Nämä ongelmat voit estää käyttämällä kuivina 
aikoina ilmankostutinta sekä kosteissa olosuhteissa kesällä ja 
syksyllä lämmitystä ja/tai tuuletusta. Jotta voit seurata huoneilman 
olosuhteita, kannattaa hankkia kalibroitu kosteusmittari.

Lattialämmitys
Lattialämmitykseen soveltuvat vesikiertoiset tai itsesäätyvät 
sähköiset järjestelmät. Laminaattilattian käytön aikainen 
pintalämpötila saa olla enintään +27°C. Koska lattialämmitys 
kuivaa huoneilmaa, täytyy erityisen tarkkaan seurata, että 
suhteellinen kosteus pysyy välillä 30 - 75 %. Huomioi myös 
vaatimukset kohdassa Huoneilman olosuhteet.

Konttoripyörätuolit
Jos käytät konttorituolia, suojaa laminaattilattia poly- karbonaatti 
suojalevyllä tai matolla siltä kohdalta, missä  käytät tuolia.

Yleisiä ohjeita
• Laminaattilattiat vahingoittuvat liuottimista.
• Öljytahrat on syytä pyyhkiä heti sillä pinta voi värjäytyä. 
• Kumiaines voi värjätä lattian. 
• Huonekaluissa on oltava suojat kuten huopatassut. Vaihda 

kuluneet huopatassut uusiin.
• Hiekka ja muut hankaavat aineet vaurioittavat

laminaattilattiaa.
• Nosta painavat huonekalut niitä siirrettäessä, jottei lattiaan

tule naarmuja.
• Vaaleat ja hyvin tummat värit lisäävät siivouksen määrää.

Pysäytä lika
Ulkoa kantautunut lika naarmuttaa ja vahingoittaa lattiaa. Suurin 
osa tästä liasta tulee rakennukseen ulko-ovien kautta. Suojaa 
lattianpäällysteesi oikein mitoitetuilla sisääntulomatoilla.

• 80% liasta tulee rakennuksen ulkopuolelta
• Oikein mitoitettu sisääntulomatotus pysäyttää jopa 90 % liasta
• Käytä sisääntulomattoja ulko-ovien ulko- ja sisäpuolella
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