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TIMBERWISE ÖLJYVAHATTUJEN LATTIOIDEN HOITO JA KUNNOSSAPITO
Timberwise- lattia on asennuksen ja ensimmäisen siivouksen jälkeen heti valmis käytettäväksi. Lattia 
kestää oikein asennettuna, käytettynä ja hoidettuna vuosikymmeniä. Timberwise lattioiden ylläpito ja 
huolto on helppoa ja yksinkertaista noudattamalla seuraavia ohjeita:

• Ylläpidä oikea huoneilmankosteus (RH 35-60%)  sekä ohjeiden mukainen lämpötila (+18-24°C) kaik-
kina vuodenaikoina. Kosteina kausina (kesä) on huolehdittava riittävästä tuuletuksesta, ja kuivina 
kausina (talvi) oikeasta ilmankostutuksesta käyttämällä huoneilmankosteuttajaa.

• Estä ulkoa tulevan pölyn, hiekan ja kivien kulkeutuminen parketille ovimatoilla ulko-ovien 
molemmin puolin. 

• Estä vesivahinkoja asettamalla muovimatto kenkien alle eteistilassa.
• Käytä niukasti vettä siivouksessa - parketin pinnan tulee olla kuiva minuutin jälkeen 

moppauksesta.
• Vältä vahvoja pesuaineita, jotta parkettia suojaava öljyvaha- tai lakkakerros ei kulu pois.
• Vältä liiallisen pesuaineen käyttöä, jotta parketin pintaan ei muodostu likaa keräävää pesu-aineker-

rosta. 
• Puhdista tahrat välittömästi. 
• Käytä huopatassuja huonekalujen jaloissa estämään parketin naarmuuntumista sekä suojaa lattia 

pyörällisen työtuolin alta. 

Päivittäinen hoito:
Imuroi pois irtoroskat ja pyyhi lattiaa nihkeällä mikrokuitumopilla tai lattiapyyhkeellä. Älä kastele latti-
aa tarpeettomasti, vaan käytä aina niukasti vettä puulattioita pestessäsi. Pesuliuokseksi suosittelemme 
lämmintä vettä ja mietoa puulattioille soveltuvaa puhdistusainetta, kuten esim. hoitavaa Osmo Co-
lor Öljysaippua -pesuainetiivistettä. Muista tutustua huolella pesuainepakkauksen käyttö- ja annoste-
luohjeisiin. Mikäli lika ei lähde edes vahvemmalla öljysaippualiuoksella voit kokeilla tahrojen poistoon 
OSMO Colorin spraypurkissa olevaa Hoito- ja puhdistusvahaa. Jos puulattian pinta on vaurioitunut, 
esim. kalusteita siirreltäessä, voidaan korjaukseen levittää paikallisesti OSMO Colorin öljyvahaa. Alla 
yksityiskohtaisemmat ohjeet naarmujen sekä isompien vauriokohtien korjaamisesta:

Värikäsiteltyjen lattioiden paikoittainen korjaus:
Lattian kulumista ei-toivotulla tavalla voidaan ehkäistä huolehtimalla värittömän pintakerroksen kun-
nosta. Jos lattian väripinta vahingoittuu, se on mahdollista korjata hiomalla ja öljyvahaamalla vahin-
goittunut kohta uudelleen (lopullisen pinnan vastattava ympäröivän lattian hiontaa):

• Valkoiset lattiat: levitä hyvin ohut kerros valkoista sävyä (esim. Osmo Color nro 3041, 3040, 3111 latti-
an valkoisuuden mukaan) vaurioituneeseen kohtaan ja pyyhi liinalla saadaksesi sävyn samanlaiseksi 
kuin muualla lattiassa. Anna kuivua. Sen jälkeen levitä kerros värillistä öljyvahaa Osmo Color Öljyva-
ha nro 3041 luonnonharjassiveltimellä tai nukkaamattomalla liinalla. Anna kuivua ohjeen mukaan. 

• Tummat lattiat: levitä hyvin ohut kerros Puuvahaa (lattian värisävyä) ja pyyhi liinalla saadaksesi sävy 
samanlaiseksi kuin muualla lattiassa. Sen jälkeen levitä yksi ohut kerros Osmo Color Öljyvaha nro 
3062 luonnonharjassiveltimellä tai nukkaamattomalla kankaalla. Anna kuivua ohjeen mukaan.

Sellaisen parketin korjaaminen, jossa on läpikuultava värikäsittely, vaatii erityistä taitoa etteivät kor-
jausjäljet näy. On tärkeää, että uusi ja vanha käsittely menevät osittain päällekkäin, jotta pigmentit 
sekoittuvat ja lopputuloksesta tulee hyvä. Jos lattia on pahasti kulunut, suosittelemme koko lattian hi-
omista ja uudelleenkäsittelyä mieluummin kuin sen osittaista korjaamista. Tässä tapauksessa suositte-
lemme ottamaan yhteyttä ammattilaiseen. HUOM! Harjattujen puulattioiden pintarakenne muuttuu, 
jos pintaa hiotaan. Timberwise parketin pintasäle on n. 3,5 mm paksu, joten harjatun lattian voi hioa 
2 kertaa.

Koko lattian hoitokäsittely:
Kun lattia on kulunut ja lika pinttynyt pintaan, on aika hoitokäsitellä lattia. Aloita käsittely lattian huo-
lellisella pesulla Osmo Colorin Öljysaippualla (tai vastaavalla neutraalilla pesuaineella). Kun pinta on 
puhdas ja kuiva, korjaa naarmut ja kulumat ensin naarmujen korjaus ohjeen mukaisesti. Anna kuivua 
ja käsittele sen jälkeen koko lattianpinta seuraavasti:

• Valkoiset lattiat: levitä hyvin ohut kerros valkoista Osmo Color öljyvahaa nro 3041 tuotteen käyttö-
ohjeen mukaisesti. Huomioi että ainetta levitetään erittäin ohuesti, 1 litran  määrällä käsittelee lattiaa 
vähintään 50 m2 pinnan kunnosta riippuen. Anna kuivua ohjeen mukaan. 

• Tummat lattiat: levitä hyvin ohut kerros väritöntä Osmo Color öljyvahaa nro 3062 tuotteen käyttö-
ohjeen mukaisesti. Huomioi että ainetta levitetään erittäin ohuesti, 1 litran  määrällä käsittelee lattiaa 
vähintään 50 m2 pinnan kunnosta riippuen. Anna kuivua ohjeen mukaan. 


