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BOEN LAUTAPARKETIT (NaturalPlus-öljypinta) 
KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJEET
Lattian käyttöiän kannalta on ratkaisevaa, minkälaiselle rasitukselle ja huollolle lattia altistetaan. Oikeat
käyttöolosuhteet, ennaltaehkäisevät hoitotoimenpiteet sekä oikeat puhdistus- ja hoitomenetelmät pidentävät
tehokkaasti lattian käyttöikää.

1. KÄYTTÖOLOSUHTEET
Normaalit käyttöolosuhteet(sisäilman kosteus 35-60 RH%, lämpötila 18 -20 °C )
Lautaparketeissa esiintyy normaalia, puumateriaalille tunnusomaista kausiluonteista kosteuselämistä. Talvella, ilman suhteelli-
sen kosteuden ollessa matalalla lämmityskauden takia, laudat kutistuvat saattaen aiheuttaa saumoissa pientä rakoilua.
Suhteellisen ilmankosteuden taas kasvaessa lämmityskauden päätyttyä rakoilu yleensä häviää.
Suosittelemme ilmankostuttimien käyttöä talvikuukausien aikana sekä lämmitystä ja tuuletusta kosteina vuodenaikoina.
Suhteellisen ilmankosteuden tulisi pysytellä välillä 35 - 60 RH% lämpötilan ollessa 18-20 °C.

2. ENNALTAEHKÄISEVÄ HOITO
Seuraavilla ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä voidaan pidentää tehokkaasti lattioiden käyttöikää:

 9 ESTÄ hiekan, lian ja kosteuden kulkeutumista lattioille käyttämällä sisäänkäyntien luona kunnollisia mattoja!
 9 PUHDISTA lattia säännöllisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti!
 9 KÄYTÄ huopatassuja huonekalujen alla ja työtuolien rullien alla suojamattoja.
 9 ÄLÄ koskaan jätä vettä lattialle vaan kuivaa se heti!
 9 SIIRRÄ huonekalut aina nostamalla, ei vetämällä!

Ensimmäisen hoitojakson pidentämiseksi suosittelemme tekemään ensimmäisen öljyämisen heti asennuksen jäl-
keen Osmo Color 3062 (väritön) tai 3041 (värillinen – valkotammi) öljyvahalla.

3. ÖLJYPINNAN PUHDISTUS- JA HOITOMENETELMÄT (NaturalPlus)
Käyttöönottopuhdistus: Lattioille riittää käyttöönottopuhdistukseksi imurointi ja tarvittaessa nihkeä pyyhintä mikrokuitumopilla.
Hoito- ja puhdistus: Ylläpitosiivouksessa irtonainen pöly ja roskat poistetaan imuroimalla tai kuiva/nihkeäpyyhinnällä. 
Kiinnittyneen lian poistoon käytetään ”Osmo Color WISCH-FIX” puhdistusainetta.
Pinttynyt lika: ”Osmo Color HOITOVAHA” pinttyneen lian poistoon ja pinnan suojaukseen.
Uudelleen öljyäminen: ”Osmo Color ÖLJYVAHA” lattian kuluneiden kohtien öljyämiseen.
Lisäohjeet: www.osmocolor.com

TAHRALAJI Puhdistusaine

Hedelmät, marjat, mehut, maito, kerma, virvoitusjuomat, viini, kahvi, virtsa, tee OSMO COLOR WISCH-FIX

Suklaa, rasva, öljy,muste, kenkävoide, korkojen jäljet, terva, piki 
OSMO HOITOAINE JA PUHDISTUS 
HOITOVAHA SPRAY

Veri Kylmä vesi

4. UUDISTAMINEN JA KORJAAMINEN
Lautaparketin pinta voidaan uudistaa hiomalla ja pinta uudelleen käsittelemällä 1-2 kertaa tuotteen pintasäleen paksuudesta
riippuen. Vaurioituneiden lautojen sekä yksittäisten pintasäleiden vaihtaminen on mahdollista. Suosittelemme asiantuntevan
parketti-asennusliikkeen käyttöä erikoisammattitaitoa vaativissa uudistamis- ja korjaustöissä onnistuneen lopputuloksen var-
mistamiseksi.

5. HÄVITTÄMINEN: Kaatopaikkajäte, voidaan hävittää myös polttamalla.

6. VALMISTAJA- JA MAAHANTUOJATIEDOT:
Valmistaja BOEN Bruk AS. 4658 Tveit, Norway, www.boen.com
Maahantuoja TRIOFLOOR OY, Perintötie 2D, 01510 VANTAA, www.triofloor.fi

40 PUULAJIA - 650 VAIHTOEHTOA
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