HOITO-OHJEITA
ÖLJYVAHATUILLE LATTIOILLE

SÄÄNNÖLLINEN SIIVOUS

1

Poista irtolika pölymopilla tai imurilla
Käytä imurissa harjassuulaketta, jotta öljyvahapinta ei vahingoitu.
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Laimenna öljysaippuatiiviste kädenlämpöiseen veteen
Lisää korkillinen pesuainetiivistettä litraan vettä (n. 1 : 20).
Säännöllinen moppaus Öljysaippualla hoitaa öljyvahapintaa ja
vähentää pinnan liiallista liukkautta.

3

Nihkeämoppaa säännöllisesti, varo kastelemasta liikaa
Käytä puhdistukseen mikrokuitumoppia tai -liinaa. Moppaa pinta
kostealla mopilla niin, että pinta kuivuu heti pyyhinnän jälkeen.
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Muista seuraavat periaatteet:
Puulattioita puhdistetaan ja hoidetaan parhaiten kuivilla ja
nihkeillä menetelmillä. Suoranaista vesipesua tulee välttää, jotta
vesi ei pääse puu- tai parkettilattian reunalta tai lautojen välistä
imeytymään lattian alusrakenteisiin. Öljyvahapinta itsessään
kestää hyvin vettä.
Öljyvahatulle puulattialle vahingollisinta ovat hiekka, kivet ja
kiviperäinen pöly. Hiekan kulkeutumista sisätiloihin voidaan
vähentää käyttämällä eteisissä ja auloissa kynnysmattoja.
Öljyvahapinnan kunto kannattaa tarkistaa aina siivouksen
yhteydessä ja hoitaa pintaa sitten tarpeen mukaan. Kovan
kulutuksen lattiat, esim. yleiset tilat, vaativat enemmän hoitoa
kuin kotitalouksien lattiat. Hoitoväliin vaikuttavat myös lattian
puulaji sekä alkuperäisen pintakäsittelyn laatu.

Tarvittavat työvälineet:

Mikrokuitumoppi ja
pölymoppi lattioiden
siivoukseen ja ylläpitoon.

Hankauslevyt ja
tuki tahrojen
poistoon.

Lisäksi:
Imuri, ämpäri,
jatkovarsi, siivousliina

Tarvittavat hoitotuotteet:
Laimenna tiiviste ennen käyttöä:
Kevyesti likaantunut pinta n. 1 : 20
Likainen pinta n. 1 : 8
Pinttyneet tahrat n. 1 : 3
Öljysaippua
Tehokkaasti puhdistava ja
kevyesti hoitava tiiviste.

Vinkki tahrojen poistoon
Hankaa tahraa kevyesti normaalia vahvemmalla saippualiuoksella
ja punaisella hankauslevyllä kunnes lika irtoaa. Pyyhi irronnut lika
sitten pinnalta puhtaaseen veteen kostutetulla liinalla.
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PERUSSIIVOUS & HOITOVAHAUS

1

Poista irtolika ja pese pinta huolellisesti kostealla
Laimenna öljysaippuatiiviste haaleaan veteen. Käytä pesuun
lattianhoitokonetta (ohje s. 5) tai mikrokuitumoppia (ohje s. 2).
Anna pinnan kuivua kunnollisesti ennen työn jatkamista.

2

Annostele Hoitovaha pinnalle ja levitä se koneellisesti
Voit käyttää hoitovahaukseen liuotinohenteista Hoitovahaa (3029,
väritön tai 3087, valkoinen) tai veteen laimennettavaa Hoitavaa
lattiavahaa (3015, väritön).

3

Anna kuivua ja pinta on valmis käyttöön!
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Kausittainen peruspuhdistus ja hoito:
Aika ajoin lattian pinta kannattaa puhdistaa tavanomaista huolellisemmin. Pesuun voi käyttää silloin lattianhoitokonetta.

Lattian pesu lattianhoitokoneella
Sumuta öljysaippuan käyttöliuosta puhdistettavalle alueelle (katso
laimennusohje s. 3). Puhdista pinta lattianhoitokoneella niin, että
lika irtoaa kaikkialta käsiteltävältä pinnalta. Lattia suositellaan
käsittelemään osissa (n. 10–15 m2 kerrallaan), jotta pinta ei ehdi
kuivua. Poista irronnut lika pinnalta laikan alle asetetulla lattialiinalla
tai nihkeällä mikrokuitumopilla.
Käytä puhdistukseen tarkoitukseen sopivaa lattianhoitokonetta,
johon voidaan kiinnittää puhdistus- ja kiillotuslaikat. Valitse käytettävät laikat sen mukaan, kuinka vaikeasti likaantunut pinta on:
>> valkoinen: hoitovahaukseen ja kiillotukseen
>> punainen: puhdistukseen, tahrojen poistoon, hoitovahaukseen
>> vihreä: erittäin likaisten lattioiden puhdistukseen sekä vahan
poistoon. Käytön jälkeen lattiaan on lisättävä Öljyvahaa.

Tarvittavat työvälineet ja hoitotuotteet:

FloorXcenter-lattiakone + laikkoja lattian
peruspesuun ja hoitovahaukseen.

Liinoja
Lisäksi: sumutin-/
annostelupullo,
kannellinen astia

Öljysaippua +
Hoitovaha / Hoitava
lattiavaha pesuun sekä
hoitovahaukseen.

Hoitovahaus
Hoitovahauksella voit kirkastaa öljyvahapintaa ja palauttaa muuten hyväkuntoisen lattian kiillon. Ennen hoitovahausta puhdista
pinta huolellisesti. Annostele Hoitovaha lattiapinnalle ja levitä se
lattianhoitokoneella ja valkoisella tai punaisella laikalla. Vaihda
laikkaa tarpeen mukaan uuteen. Hoitovahan kulutus on n. 1 litra /
100 m2. Anna lattian kuivua hoitovahauksen jälkeen muutaman
tunnin ajan. Tämän jälkeen voit halutessasi vielä kiillottaa lattian
valkoisella laikalla.
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UUDELLEEN ÖLJYÄMINEN

1

Puhdista pinta huolellisesti ja anna sen kuivua
Voit puhdistaa pinnan joko käsin tai koneellisesti (ohjeet s. 2 ja
5). Käytä pinnan puhdistukseen tehokasta öljysaippuatiivistettä
(laimennusohje s. 3). Anna pinnan kuivua ennen työn jatkamista.

2

Paikkaa puhkikuluneet kohdat ja naarmut ensin
Levitä ainetta paikattavaan kohtaan. Pyyhi ylimääräinen aine pois
ehjältä pinnalta tai häivytä se huomaamattomaksi. Anna kuivua.
Värilliset pinnat: sekoita sävy vastaamaan ympäröivän pinnan väriä.

3

Uudelleenöljyä pinta Öljyvahalla tai Hoitoöljyllä
Käytä öljyämiseen samaa tuotetta kuin millä alkuperäinen pinta
on käsitelty tai vastaavaa Hoitoöljyä. Levitä öljy ohuesti ja tasaisesti pinnalle ja anna kuivua hyvästä ilmanvaihdosta huolehtien.
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Uudista kulunut öljyvahapinta:
Kun öljyvahapinta kuluu ja lika alkaa pinttymään pinnalle, on uusintakäsittelyn aika. Pinnan kunnon voi tarkistaa myös tekemällä
helpon pisaratestin: Tipauta öljyvahapinnalle muutama vesipisara.
Jos pisara ei jää helmeilemään pinnalle vaan valahtaa lammikoksi, on huoltokäsittelyn aika nyt.
Aloita työ pesemällä lattia huolellisesti puhtaaksi Öljysaippualla
ja anna pinnan kuivua. Mikäli lattia on muuten hyvässä kunnossa,
ei hiontaa yleensä tarvita. Käsittele puhdistettu pinta värittömälä
Öljyvahalla, käytä valkoisten lattioiden öljyvahaukseen valkoista
Värillistä Öljyvahaa (tuotteet 3040 ja 3041).
Värin korjaus: Korjaa kulunut väripinta tarpeen vaatiessa
ennen pinnan öljyvahausta. Läpikuultavien värillisten lattioiden
osittainen korjaaminen vaatii erityistä taitoa. Tee siksi aina koekäsittely varmistuaksesi työmenetelmästä ja värisävystä. Jos lattia
on pahasti kulunut, suosittelemme mieluummin koko pinnan
hiomista ja uudelleenkäsittelyä.
Tarvittavat työvälineet:

Puhdistusvälineet
Katso tarkemmat
tarvikkeet ja ohjeet
edellisiltä sivuilta.

Mikrokuitutela ja
sivellin / puuvahaustyyny + tuki
Öljyvahan / Hoitoöljyn
levittämiseen

Lisäksi:
Suojateippiä/-muovia,
jatkovarsi, liinoja,
kannellinen ämpäri

Tarvittavat tuotteet:

noille

Väripin

Öljysaippua
puhdistukseen.
Katso laimennusohje s. 3

Öljyvaha tai Hoitoöljy
Öljyvahat korjaavat jo
pahoin kulunutta pintaa;
Hoitoöljy sopii kevyempään huoltokäsittelyyn.

Värillinen Osmotuote värin korjauksiin.
Valitse tai sekoita väri
ympäröivään lattian
sävyyn sopivaksi.
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Värittömän pinnan naarmujen korjaus:

Vinkki

Öljyvahaa myös tuubissa!
Puhdista naarmu tai paikallinen kuluma huolella ja anna pinnan
kuivua. Purista pieni määrä väritöntä Korjaavaa Öljyvahatahnaa
naarmuuntuneeseen kohtaan ja levitä se liinalla. Pyyhi huolella
ylimääräinen öljy pois ehjältä pinnalta ja anna pinnan kuivua
ennen käyttöönottoa.

Lisätietoja:
Sarbon Woodwise Oy
Askonkatu 13, 15100 Lahti
019 2644 200
info@osmocolor.com
www.osmocolor.com
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Muista!
Suunnitelmallisella ja oikea-aikaisella huollolla pidät lattiasi
kunnossa useita vuosia. Ennen kuin aloitat pinnan huoltotyöt
tutustu vielä erillisiin tuotekohtaisiin käyttöohjeisiin, jotka
löydät kotivivuiltamme.

