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Laminaattilattiat
Pysäytä lika jo ovelle
Lattian hoidon kannalta on tärkeää käyttää kynnysmattoja sisääntulojen sekä ulko- että sisäpuolella. Näin vältyt
laminaattia vahingoittavalta hiekalta ja kosteudelta.
Kiinnitä huonekalujen jalkoihin huopatassut ja nosta
painavat huonekalut niitä siirrettäessä, jottei laminaattiin tule naarmuja.

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.

Huoneilman olosuhteet
Koska laminaatista on n. 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. 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, hanki kalibroitu kosteusmittari.

Tarkett Laminaattilattian ylläpitohoito
Käytä pääsääntöisesti kuivia siivousmenetelmiä, kuten
imurointia tai kuivamoppausta mikrokuitumopilla. Poistaaksesi kiinnittynyttä likaa tee nihkeämoppaus. Käytä
yleispuhdistusainetta, pH 6-8, annosteltuna ohjeen
mukaan. Katso ohjeet puhdistusaineen valinnasta
kohdasta laminaattilattian 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.

Lattialämmitys
Lattialämmitykseen soveltuvat vesikiertoiset tai itsesäätyvät sähköiset järjestelmät. Laminaattilattian
pintalämpötila ei saa milloinkaan nousta yli +27°C. Koska
lattialämmitys kuivaa huoneilmaa, täytyy erityisen tarkkaan seurata, että suhteellinen kosteus pysyy välillä
40 - 75 %. Huomioi myös vaatimukset kohdassa Huoneilman olosuhteet.

Tarkett-laminaattilattian
käyttöönottopuhdistus
Poista irtolika ja pöly lattialta imuroimalla. Nihkeämoppaa lattia. Poistaaksesi rakennusaikaista betonipölyä
käytä hapanta puhdistusainetta, pH 5 - 5,9 esim. Kiilto
Rosita tai Berner Oy:n Sapu. Poistaaksesi silikonitahroja,
joita saattaa jäädä laminaatin pinnalle valmistusvaiheessa, käytä rasvaa poistavaa puhdistusainetta esim. Berner
Oy:n Tuimaa tai Jytyä tai Kiilto Akseli.
Tavannomaisen lian poistamiseen käytä mietoa yleispuhdistusainetta, pH 6 - 8, annosteltuna ohjeen mukaan,
esim. Berner Oy:n Heti-Yleispesu, Kiilto Vieno Aktiivi,
Kiilto 10-Universum ja Diverseyn Sprint 200 Fresh.
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Rasvaisten jälkien poisto
Harvakseltaan voi olla tarpeen nihkeä-/kosteamopata
lattia rasvaista likaa poistavalla puhdistusaineella esim.
Berner Oy:n Tuima tai Kiilto Akseli. Seuraa aina puhdistusainevalmistajan ohjeita oikeasta annostelusta.

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

Tahranpoisto
Poista tahrat tuoreeltaan. Nestemäiset aineet on syytä
pyyhkiä heti pois, jottei laminaattilattia vaurioidu. Käytä
neutraalia tai heikosti emäksistä puhdistusainetta. Väriaineet, öljy: spriitä tai mineraalitärpättiä. Pyyhi puhtaalla
vedellä.

