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YLLÄPITÄVÄ HUOLTO

Puulattian pintaa hankaamalla kuluttava lika, kuten hiekka 

ja pöly, voivat olla hyvin vahingollisia ja lyhentää pintakäsit-

telyn käyttöikää olennaisesti. Hiekka tai muu hankaus 

kuluttaa lattian pinnan jo nopeasti sameaksi ja pintakäsitte-

lyn kuluessa puun sisään saattaa päästä kosteutta ja likaa. 

Rakennusten sisäänkäynteihin asetetut riittävän kokoiset 

kuramatot ovat tehokas apu keräämään ulkoa tulevan lian ja 

auttavat näin pidentämään lattian huoltovälitarvetta. 

Puulattiaa on myös tärkeää suojella kalusteiden jalkojen 

hankaukselta. Tarkistathan siis, että huonekalujen jaloissa 

on huopatassut.

Oikeanlainen siivous ja huolto auttaa säilyttämään lattiasi 

kauniina mahdollisimman pitkään. Seuraavaksi muutamia 

ohjeita lakatun puulattian vaatimaan puhdistukseen. 

Huomioithan, että eri vuoden aikoina lattia saattaa esim. 

sateen ja lumen vuoksi tarvita lisäsuojausta ja hoitoa.

KUIVASIIVOUS

Puulattian pinta kannattaa puhdistaa päivittäin pölystä 

ja hiekasta imurilla tai kuivalla mopilla. Näin vähennät 

tehokkaasti lattiasi kulumista. Useissa siivoussarjoissa on 

pitkään varteen vaihdettavia erilaisia päitä sekä kuivaan, että 

kosteaan puhdistukseen. 

SIIVOUS KOSTEALLA

Veteen liukeneva kura tulisi puhdistaa kostealla ja vähäi-

sellä määrällä parketin pesuainetta. Älä käytä vahvoja 

kodin puhdistusaineita, jotka saattavat pahimmillaan jättää 

pintaan samean jäljen. Pyyhkiessäsi lattian kostealla purista 

aina ylimääräinen vesi pois, jotta lattialle ei tule vedestä 

lammikoita. Myös siivouksessa käytettävät mopin pehmeät 

pääosat kannattaa ajoittain pestä ja uusia. 
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Säännölliseen kostealla pyyhkimiseen tulee käyttää ni-

menomaan lakatulle puulattialle tarkoitettua pesuainetta, 

kuten Havwoodsin Marldon MXC735 Floor Cleaner, joka 

puhdistaa, desinfioi ja raikastaa samalla kertaa. Kyseinen 

pesuaine on saatavilla 5 litran pakkauksessa ja aineen riit-

toisuus on 250m²/25ml per 5 litraa vettä.

LISÄPUHDISTUS

Normaalissa käytössä ja kulutuksessa puulattiaan syntyy 

ajan myötä naarmuja ja se muuttuu paikoittain sameaksi. 

Kun lattia kaipaa kirkastusta ja uutta eloa, niin se voidaan 

pyyhkiä Havwoodsin käyttövalmiilla puhdistusaineella 

Marldon MXC745 Floor Reviver. Käsittely ei pelkästään 

kohenna lattian ulkonäköä, vaan parantaa myös kulutus-

kestävyyttä. 

LATTIAN ELINKAARI 

Aika ajoin lattian pintakäsittely on välttämätöntä uusia

kokonaan. Hionnan tarve ja aste arvioidaan lattian kunnon 

mukaan ja joissakin tapauksissa lakka tulee hioa kokonaan 

pois ennen uudelleen käsittelyä. Tällöin kaikki lika ja tahrat 

tulee saada kokonaan pois.

Tuotekortissa mainitut Havwoods -tuotteet löydät: 

www.havwoods.com
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