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Pyyhi lattiat märällä vain  
tarvittaessa 
 
Pese lattiat vain tarvittaessa, kun 
niissä on tahroja tai ne ovat likaisia. 
Käytä mahdollisimman vähän vettä, 
sillä liian suuri määrä nestettä voi 
vahingoittaa puulattiaasi ja  
aiheuttaa lautoihin mustat reunat. 

Suosittelemme höyrymopin käyttöä, 
sillä nämä mopit jakavat lattialle  
hyvin pienen määrän puhdistusai-
netta, joka haihtuu nopeasti. Toinen 
vaihtoehto on käyttää hyvin  
säästeliäästi kostutettua  
mikrokuitumoppia.

Käytä vain mietoja puhdistusaineita.

Lakattua puulattiaa voidaan tarvit-
taessa hoitaa erilaisilla hoitotuot-
teilla. Ne elvyttävät naarmuuntu-
neita ja himmeitä pintoja, ja tarjoaa 
suojan kulumista vastaan. Muista 
seuraa aineen valmistajan ohjeita.

Yleiset ohjeet
 
Puu on elävä, ja ikääntyessä värit muuttuvat ja syvenevät. Oikealla hoidolla lattia 
kestää vuosikymmeniä. Pieni muistillista siihen liittyen alla.

Päivänvalolle altistuva puu muuttaa väriään, tämä on luonnollista ja esiintyy kaikis-
sa maalamattomissa puutuotteissa. Välttääkseen selkeitä rajoja lattiassa, suositte-
lemme siirtämään mattoja ja huonekaluja hiukan vuosien varrella. Puu on luonnon-
materiaali, jonka ulkonäössä on paljon vaihtelua. Ei ole olemassa sääntöjä siitä, miltä 
sen pitäisi näyttää, joten yksittäisillä laudoilla voi olla toisistaan poikkeava ulkonäkö. 

Jos lattia on tarpeen peittää esim. maalauksen yhteydessä, lattia tulee peittää kos-
teutta läpäisevällä materiaalilla (esim. pahvilla). 

Ylivoimaisesti suurin osa lattialle tulevasta liasta kulkeutuu ulkoa sisälle. Estämällä 
hiekan ja muun lian pääsyn sisälle käyttämällä hyvää ovimattoa, pidennät lattiasi 
käyttöikää. Imuroi myös lattia riittävän usein, jotta vahingoittavat partikkelit eivät 
ehdi tehdä vahinkoa.

Muista laittaa kaikille huonekaluihin huopatassut alle, välttyäksesi turhilta naar-
muilta lattiassa. Kun siirrät raskaita huonekaluja – nosta, älä raahaa niitä. 

Huomioi myös, että isoimmat kotieläimet, kuten koirat, voivat aiheuttaa naarmuja 
puulattiaan. 
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Tahran tyyppi Poistotapa

Hedelmät, mehu, 
maito, kerma, 
limonadi, olut, 
viini, kahvi, tee

Mieto  
pesuaine 
esim. astianpe-
suaine

Suklaa, rasva 
kenkävoide, terva 
kumijäljet, asfaltti

Liuotinbensiini  
(pyyhi jälkeen-
päin kostealla 
liinalla)

Mustenauhat, 
korjausnesteet, 
muste, huulipuna

Denaturoitu sprii 
(pyyhi jälkeen-
päin kostealla 
liinalla)

Veri Kylmä vesi

Steariini, 
purukumi

Kylmäsuihke 
tai jääpaloja muo-
vipussissa

Päivittäinen hoito
Käytä kuivia menetelmiä lattian 
päivittäiseen puhdistukseen. Imuroi 
harjasuulakkeella, lakaise tai mop-
paa lattia kuivana poistaen hiekka, 
pöly tai muu lika. 

Kuivaa vesi tai muut nesteet välit-
tömästi. Ole erityisen varovainen 
kuivatessasi esimerkiksi kahvia, 
punaviiniä ja ketsuppia, koska ne 
tahraavat helposti. 

Vihersaippua tai muut pesuaineet, 
joissa on korkea saippuapitoisuus tai 
liian korkea pesuveden pesuainepi-
toisuus, voivat jättää lattialle kalvon, 
ja siksi niitä on vältettävä.


