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KALANRUOTOPARKETIN HOITO-OHJE

Puu on luonnon materiaali ja siinä tapahtuu luonnolista elämistä ilmankosteudessa tapahtuvien 
vaihteluiden mukaan. Rakojen syntymistä parkettilautojen väliin ei voida täysin vältää eivätkä ne
ole vika materiaalissa. Parketin sävy vaikuttaa rakojen havainnointiin, valkoisessa parketissa raot 
erottuvat helpommin kuin luonnollisen tammen sävyisessä.

On suositeltavaa pitää ilman suhteellinen kosteus 45 – 60 %:ssa, jotta elämistä ei esiintyisi. Sama 
koskee kaikkia luonnonmateriaaleja.

Seuraavaksi yleisiä hoito-ohjeita parkettilattialle.
                                              

Kuva 1
Parkettilattia tulee käytössä suojata erittäin voimakkaalta hankaukselta sekä likaantumiselta.  
Puulattioille vahingollisimpia ovat hiekka ja vesi, jotka tulee poistaa huolellisesti lattialta. Ulko-
ovien edustalla on suositeltavaa pitää ovimattoa, jotta esim. hieno hiekka, kiven sirut ym. eivät 
pääse hankaamaan parketin pintaan naarmuja.

Kuva 2
Suojat, kuten esim. huopapalat tulee aina kiinnittää kaikkien huonekalujen jalkojen alle 
suojaamaan parketin pintaa. Erittäin voimakas pistekuormitus saattaa vahingoittaa parkettia. Eri 
puulaaduilla on erilaiset kovuusasteet, mutta piikkikorkoiset kengät saattavat jättää jälkiä jopa 



kaikkein kovimpiin puulaatuihin. 

Kuva 3
Parketti tulee suojata aina myös kalustepyörien hankaukselta, esim. tarkoitukseen saatavina 
olevilla suojamatoilla.

Kuva 4
Parketin puhdistukseen eivät sovellu höyrypesurit, pesevät imurit tms., koska ne jättävät lattian 
liian kosteaksi.  Moppi ei myöskään sovellu parketin puhdistukseen, koska se kastelee parketin 
pinnan. 

Kuva 5
Luonnonmateriaalina puu reagoi auringon UV-säteilyyyn ja sen sävy syventyy suhteessa 
altistumisen määrään. Myös parketin sävy muuttuu asennuksen jälkeen. Mahdollisten jälkien 
ehkäisemiseksi on hyvä välillä siirtää kalusteiden paikkaa ja suuria mattoja ensimmäisten vuosien 
aikana.

Kuva 6-7
Parketin puhdistuksessa käytetään kuivaa tai vain hiukan kosteaa puhdistusliinaa. Puhdistamiseen 
on suotavaa käyttää DomusFlooringin suosittelemia puhdistusaineita. Vaikeat tahrat voidaan 
poistaa paikallisesti niiden poistoon soveltuvalla, veteen liuotetulla puhdistusaineella (syövyttäviä 
aineita ei tule käyttää), mutta muutoin kemiallista puhdistusta tulee välttää.

Kuva 8
Lattialle kaatunut neste tulee kuivata parketin pinnalta välittömästi, jotta se ei ennättäisi imeytyä 
parketin rakenteisiin. Neste saa puun turpoamaan ja pidempiaikainen kosteus turmelee puun 
luonnollisen värin muuttamalla sen tummaksi.

Kuva 9
Parkettilaudat on tehtaalla käsitelty lakalla, UV-öljyllä tai luonnonöljyllä. Parketin puhdistamiseen 
ja hoitamiseen on suotavaa käyttää DomusFlooringin suosittelemia puhdistus- ja hoitoaineita. 
Asennuksen jälkeen suositellaan hoitoöljyn levittämistä UV-öljytyn parketin pintaan. Myös 
luonnonöljyllä öljytyt lattiat on hyvä suojata heti asennuksen jälkeen hoitoaineella.
HUOM! Jos käytetään muuta, kuin suositeltua hoitoainetta on ennen sen levittämistä ehdottomasti
tehtävä lattian koeöljyäminen pienelle, huomaamattomalle alueelle, jotta voidaan arvioida öljyn 
vaikutus lautaan (esim. laudan värimuutos). Säännöllinen ja määräajoin tehty öljyttyjen lattioiden 
puhdistus tasoittaa jokapäiväisen käytön mahdollisesti aiheuttamia pieniä kolhuja.
Yllä mainittuja toimenpiteitä voidaan tehdä käytettävästä tuotteesta riippuen joko manuaalisesti 
veteen kostutetulla liinalla, teräslastalla, lyhytkarvaisella mohair- tai mikrokuitutelalla tai 
lattianhoitokoneella.

ÄLÄ UNOHDA!

Puu on ”elävä” materiaali myös työstetyssä muodossaan ja – kuten ihmiset – se reagoi herkästi 
ilmaston muutoksiin. Oikea huoneilma tarvitaan sekä ihmiselle että parketille, jotta se on 
miellyttävän tuntuinen. Jos huoneilman lämpötila on 20°C tulisi ilman suhteellisen kosteuden olla 
45-55 %. Jos ilman suhteellinen kosteus on pysyvästi tai usein alle edellä mainitun arvon 
lämmityskautena parketti saattaa kuivua merkittävästi ja aiheuttaa rakoilua. Se on normaali reaktio
ja jotta vältyttäisiin tältä on lämmityskautena tarpeen tarkkailla ilmankosteutta ja lämpötilaa. 



Tarvittaessa on suositeltavaa käyttää ilmankostutinta, jotta parketti voisi hyvin.

Tärkeää!

Tämä parketti on valmistettu puusta ja pienessä mittakaavassa se heijastelee luonnon 
monimuotoisuutta sekä sävyissä että struktuurissa, jotka molemmat ovat puun luontaisia 
ominaisuuksia jopa annetun laatuluokituksen sisällä. Tämän vuoksi parkettimallia voidaan arvioida 
vain suuntaa antavana.


