
Lattiaöljy 
 

Puunsuoja  
 
 

 
Lattiaöljy käsittelyaine on pellavaöljyyn perustuva valmiste, joka auttaa säilyttämään uusien ja vanhojen 
puulattioiden luonnollisen sävyn ja tuo esille lattialautojen puusyyn. Sopii sekä vaalean että jalopuun 
viimeistelyyn. Lattiaöljy suojaa hyvin kulumiselta ja on kosteudenkestävä. Helppo käyttää, perustuu 
luonnon omaan raaka-aineeseen. Sopii hyvin huoneiden, makuuhuoneiden, saunatilojen puulattioiden ja 
porrasten viimeistelyyn.   
 
Käyttökohteet :   Puulattiat, portaat  
Käyttöohje: 
Ravistettava ennen käyttöä. Varmista, että lattia on puhdas, kuiva ja huolellisesti hiomapaperilla käsitelty.  
Käsittele lattiaöljyllä vain puhtaita pintoja, aikaisempi viimeistely on poistettava. Jos haluat sävyttää 
lattiaa, käytä petsausta ennen lattiaöljyä. Käsittele pintaa ohuesti siveltimellä tai rätillä. Anna imeytyä noin 
30 minuuttia ja pyyhi ylimääräinen imeytymätön öljy pois. Sivele toinen ohut kerros ensimmäisen 
kerroksen kuivuttua n. 12-15 tuntia. Käsittelykertojen määrä vaihtelee 1-3 riippuen puupinnan laadusta ja 
käyttökohteesta. Vahaa pintaa tarvittaessa myöhemmin Amellon öljyvahalla.  
 
Varoitus : Lattiaöljy saattaa tummentaa tietyntyyppistä puuta. Lattiaöljyä käyttäessä on liiallinen öljy 
ehdottomasti määrätyn ajan kuluessa poistettava. Lattiaöljy ei sovi lakatuille, maalatuille tai 
vinyylipinnoille.  Käyttöä muuhun tarkoitukseen ja ohjeiden vastaisesti ei suositella.  
 
 
Huoltaminen: Lattiaöljyllä käsiteltyjä pintoja on säännöllisesti pyyhittävä tai imuroitava ja sittemmin 
pyyhittävä kostealla rätillä. Kulumisella käsitellään pintaa uudella kerroksella lattiaöljyä. Lattioita, jotka 
ovat runsaassa käytössä on öljyttävä 3-4 kk välein, muita 1-2 kertaa vuodessa. Uusien kerrosten 
öljyäminen riippuu lattian käytön aktiivisuudesta.  
Käyttö: sisätiloissa 
Riittävyys: 10-12 m² / l 
Kuivumisaika: Ohuesti siveltynä 15 tuntia (20 ºC). 
Työvälineiden pesu: Mäntytärpätti 
 
 
HUOMIO!  
Ympäristöriskien välttäminen: Tuotteen kanssa kosketuksessa olleet rätit, puulastut ja muut 
helposti syttyvät huokoiset materiaalit voivat syttyä itsestään, tämän johdosta on niitä säilytettävä 
ennen jätteiden käsittelyä vedellä kosteutettuna, suljetussa metalliastiassa tai poltettava 
välittömästi. Tuotetta ei saa joutua maahan, viemäristöön eikä vesistöön. Vuotanut neste kerätään 
hiekan tai muun imevän ja syttymättömän materiaalin avulla. Tyhjät ja kuivat myyntipakkaukset on 
toimitettava jätteiden keräilypisteeseen tai yleiselle kaatopaikalle. Nestemäiset jätteet on 
toimitettava vaarallisten aineiden keräilypisteeseen.   
 

  Palovaarallinen  Ärsyttää silmiä ja ihoa. Iholle joutuessa voi aiheuttaa 
ihottumaa. Vaarallinen vesieliöille, voi vahingoittaa vesistöä pitkäaikaisesti. 
Vaarallinen nieltynä, voi aiheuttaa keuhkovaurioita. Käsiteltävä hyvin 
ilmastoidussa tilassa. Kemikaalia niellyttä henkilöä ei saa oksennuttaa, vaan 
on käännyttävä välittömästi lääkärin puoleen ja näytettävä pakkausta ja 
etikettiä.  

   
   
 Xn – haitallinen 
 

Koostumus: kuumakäsitelty pellavaöljy, kiinanpuunöljy (tungöljy), mäntytärpätti, luonnonhartsi   
 
Pakkaus: 1l, 3 l, 10 l 
 
Valmistaja:  Amello Grupp OÜ, Mustamäe tee 16  10617 Tallinna, Viro puh  +372 6 720 471 


