Boen lautaparketit / Live Natural -öljy
KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJEET
Öljy säilyttää puun luonnollisen tunnun korostaen hienovaraisesti puun rakennetta ja syventäen puun
omaa värisävyä. Puuhun imeytetty öljy muodostaa puun pintaan likaa hylkivän kalvon, jota ylläpidetään
säännöllisellä hoidolla käytön ja rasituksen mukaan.
Lattian käyttöiän kannalta on ratkaisevaa, minkälaiselle rasitukselle ja huollolle lattia altistetaan. Oikeat
käyttöolosuhteet (1), käyttöönotto-öljyäminen ja ennaltaehkäisevät hoitotoimenpiteet(2) sekä oikeat
puhdistus- ja hoitomenetelmät(3) pidentävät tehokkaasti lattian käyttöikää.

1. KÄYTTÖOLOSUHTEET
Normaalit käyttöolosuhteet (sisäilman kosteus 35–60 RH%,
lämpötila 18–20 °C)
Lautaparketeissa esiintyy normaalia, puumateriaalille tun
nusomaista kausiluonteista kosteuselämistä. Talvella, ilman
suhteellisen kosteuden ollessa matalalla lämmityskauden
takia, laudat kutistuvat saattaen aiheuttaa saumoissa pientä
rakoilua. Suhteellisen ilmankosteuden taas kasvaessa lämmi
tyskauden päätyttyä rakoilu yleensä häviää.
Liiallinen sisäilman kuivuus ja kosteus (alle 35 RH% tai yli 60
RH%)
Sen sijaan liian pitkään jatkunut sisäilman liiallinen kuivuus
(alle 35 RH% )saattaa aiheuttaa laudoissa pysyviä muo
donmuutoksia ja jopa pintasäleen liimauksesta irtoamista.
Kosteina kesäkuukausina laudat voivat turvota väliaikaisesti
siten, että lattioissa esiintyy narinaa. Erityisesti tämä koskee
puulajeja, kuten pyökki ja vaahtera, jotka reagoivat voimak
kaasti ilmankosteuden vaihteluihin.
Suosittelemme ilmankostuttimien käyttöä talvikuukausien aikana sekä lämmitystä ja tuuletusta kosteina vuodenaikoina.
Suhteellisen ilmankosteuden tulisi pysytellä välillä 35–60 RH%
lämpötilan ollessa 18–20 ºC

Öljyämisohje 1: KOTIKÄYTTÖ (levittäminen
käsityömenetelmin)
9 Puhdista uuden lattian pinta pölystä kuivapyyhin
nällä tai pölynimurilla. Tarvittaessa käytä nihkeä
pyyhintää ja Osmo Color Öljysaippuaa. Anna
lattian kuivua hyvin ennen öljyvahan levittämistä.
9 Sekoita öljyvaha hyvin ja kaada tarvittava määrä
levityskaukaloon.
9 Koska tuote on tehtaalla öljytty ja tiivispintainen,
levitä öljyä erittäin ohuesti ja tasaisesti varrellisella
lattiasiveltimellä lautojen suuntaisesti
9 Anna kuivua vähintään 24 tuntia (230C / Suhteelli
nen ilmankosteus 50%)
9 HUOMAA. Öljyvahapinta jatkaa kovettumista
edellä mainituissa olosuhteissa noin 10 päivän
ajan. Älä rasita tai peitä pintaa matoilla kovettu
misen aikana.
9 Öljyisillä rievuilla on itsesyttymisvaara, joten hävitä
rievut polttamalla tai säilytä riepuja vedessä muu
taman päivän ajan, jonka jälkeen ne voi hävittää
kotitalousjätteen mukana.
9 • Lisätietoja: www.osmocolor.com

2. LATTIAN KÄYTTÖÖNOTTOÖLJYÄ
MINEN JA ENNALTAEHKÄISEVÄ HOITO
Lattia on tehdasöljytty Osmo Colorin valmistamilla pintakä
sittelyaineilla. Ensimmäinen huoltoöljyäminen tulee suorittaa
aina ennen lattian käyttöönottoa Osmo Color -öljyvahalla.
Öljyvahakäsittely helpottaa tulevien puhdistus ja hoitotoi
menpiteiden suorittamista sekä syventäen samalla lattian
värisävyä.

9 Vaaleat värisävyt (valkoöljytyt): Osmo Color ÖLJY
VAHA, värisävy 3041 Valkotammi
9 Muut värisävyt: Osmo Color ÖLJYVAHA, värisävy
3062 Väritön, matta
Öljyvahat ja tarvittavat työvälineet: www.osmocolor.com/
jalleenmyyjat
Niksit ja ohjeet: www.osmocolor.com

Öljyämisohje 2: JULKISET TILAT / Koneellinen
levitys lattiakoneella (esim. hotellihuoneet,
myymälät jne.)
9 Puhdista uuden lattian pinta pölystä kuivapyyhin
nällä tai pölynimurilla. Tarvittaessa käytä nihkeä
pyyhintää ja Osmo Color Öljysaippuaa. Anna
lattian kuivua hyvin ennen öljyvahan levittämistä.
9 Sekoita öljyvaha hyvin ja kaada tarvittava määrä
levityskaukaloon.

9 Koska tuote on tehtaalla öljytty ja tiivispintainen, levitä öljyä erittäin ohuesti ja tasaisesti.
9 Käytä öljyn levittämiseen lyhytnukkaista mikrokuitu
rullaa ja jatkovartta, jotta saat painoa telaan ja näin
öljyn levittymään ohuesti. Poista ylimääräinen öljy
lattian pinnasta teräslastalla.
9 Tasoita pinta hiertämällä pinta lattiakoneen (hitaat
kierrokset) valkoisella laikalla. Jos laikasta jää pyörö
jälkiä pintaa, on lattiassa liikaa öljyvahaa. Kuivaa liika
aine laikasta ajamalla konetta käsittelemättömällä
alueella, tai ota laikan puhdas puoli käyttöön.
9 Anna kuivua vähintään 24 tuntia (230C / Suhteellinen
ilmankosteus 50 %)
9 HUOMAA. Öljyvahapinta jatkaa kovettumista edellä
mainituissa olosuhteissa noin 10 päivän ajan. Älä rasi
ta tai peitä pintaa matoilla kovettumisen aikana.
9 Öljyisillä rievuilla on itsesyttymisvaara, joten hävitä rie
vut polttamalla tai säilytä riepuja vedessä muutaman
päivän ajan, jonka jälkeen ne voi hävittää kotitalous
jätteen mukana.
9 Lisätietoja: www.osmocolor.com
Seuraavilla ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä voidaan pi
dentää 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!

3. HOITO JA PUHDISTUSOHJEET
KUIVASIIVOUS:
Öljytyt lattiat hylkivät likaa eivätkä ole sähköisiä, joten pölyn ja
nukan poistoon riittää hyvin harja, pölynimuri tai pölymoppi.

SÄÄNNÖLLINEN NIHKEÄLLÄ PYYHINTÄ
(OSMO COLOR ÖLJYSAIPPUA, suihkepullo ja mikrokuitumoppi))
Lattia pyyhitään nihkeällä mopilla tarpeen mukaan. Kotona riit
tää yleensä siivous kerran viikossa, kun taas sisääntuloauloissa,
ravintoloissa tai muissa julkisissa tiloissa nihkeäpyyhintää tarvi
taan joka päivä. 12 korkillista Osmo Color Öljysaippuaa lisättynä
litraan vettä riittää mainiosti poistamaan normaalin lian sekä
hoitamaan öljyttyä pintaa.

HOITOVAHAUS
(OSMO COLOR HOITOVAHA, vahamoppi tai lattianhoitokone)
Aika ajoin lattian pinta tarvitsee hoitoa. Osmo Color Hoitovahan
levittäminen öljyvahatun pinnan päälle vahvistaa ja uudistaa
pintaa palauttaen sen kiillon ja raikkauden. Hoitovahauksen
aikaväli riippuu lattian käytöstä. Julkisissa tiloissa hoitovahausta
tarvitaan useammin kuin kotikäytössä.

UUDELLEENÖLJYÄMINEN
(OSMO COLOR ÖLJYVAHA)
Jopa huolellisesti ja oikein hoidettu lattiapinta kuluu ajan mit
taan, jolloin se tarvitsee uudelleen öljyvahata. Öljytyn lattiapin
nan uudistaminen on helppoa, sillä lattiaa ei välttämättä tarvitse
hioa ennen käsittelyä. Näin säästytään suurilta ja aikaa vieviltä
työvaiheilta.

TAHRALAJI

Puhdistusaine

Hedelmät, marjat, mehut, maito, kerma,
virvoitusjuomat, viini, kahvi, virtsa, tee
Suklaa, rasva, öljy, muste, kenkävoide,
korkojen jäljet, terva, piki

OSMO
WISCHFIX
OSMO
HOITOVAHA

Veri

Kylmä vesi

Lisäohjeet: www.osmocolor.com

4. HIONTA JA KORJAAMINEN
Lautaparketin pinta voidaan hioa 12 kertaa tuotteen pin
tasäleen paksuudesta riippuen. Vaurioituneiden lautojen
sekä yksittäisten pintasäleiden vaihtaminen on mahdollista.
Suosittelemme asiantuntevan parkettiasennusliikkeen käyttöä
erikoisammattitaitoa vaativissa uudistamis ja korjaustöissä onnis
tuneen lopputuloksen varmistamiseksi.

5. HÄVITTÄMINEN:
Lautaparketit ovat kaatopaikkajätettä. Parkettien liima ja
pintakäsittelyaineiden takia polttaminen on mahdollista
ainoastaan jätteenpolttolaitoksissa.

6. VALMISTAJA JA
MAAHANTUOJATIEDOT:
Valmistaja BOEN, www.boen.com, www.bauwerkboen.com
Maahantuoja TRIOFLOOR OY, Perintökuja 8, 01510 VANTAA,
www.triofloor.fi

40 PUULAJIA  650 VAIHTOEHTOA

www.triofloor.fi • trio@triofloor.fi
puh. 09854 5130 • fax 098521 972

