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Lattian hyvä hoito on edellytys sille, että lattian pintakäsittely säilyy hyvänä ja lattia kauniina vuodesta toiseen.  
Säännöllisen hoidon ansiosta myöskään tahrat eivät tartu niin helposti lattiaan, ja lattian hoito jatkossa helpottuu.  
Saat lisäohjeita ja suosituksia alla olevasta ohjeesta. Me huolehdimme lattiastasi! 

Yleistä tietoa 
Lattian puhdistuksen ja hoidon tiheys riippuu lattiasi käytöstä. Säännöllinen puhdistus ja hoito pidentävät lattian käyttöikää. 

Muista, että puulattiasi on tehty luonnonmateriaalista. Tämä tarkoittaa sitä, että lattian ominaisuudet voivat vaihdella eri  
lankkujen välillä. Puulajista riippuen lattiasi voi olla alttiimpi tai vähemmän altis painumille tai naarmuille. 

Kaikki puulattiat kuten kaikki puutuotteet ylipäätään muuttavat väriään ja tummenevat UV-valolle altistuessaan.  
Jos esimerkiksi peität osan lattiaa matolla, sinun tulisi aika ajoin vaihtaa maton paikkaa, jotta lattian väri tummenisi tasaisesti. 
Peitetyt alueet lattialla voivat jäädä vaaleiksi, mikä ei ole tuotevirhe vaan puun luontainen ominaisuus. Kun poistat lattian peiton, 
vaaleaksi jäänyt alue tummentuu ajan mittaan ja lattian väri tasoittuu.  

Me suosittelemme lattian puhdistukseen ja hoitoon Bonan tuotteita. Me olemme käyttäneet heidän tuotteitaan kehittäessämme 
ja testatessamme lattioitamme. Myös muiden valmistajien tuotteita voi käyttää, mikäli ne on tarkoitettu lakatuille lattioille ja  
niiden pH-arvo on sama kuin Bonan vastaavassa tuotteessa. Riippumatta siitä, minkä tuotteen valitset,  
lue käyttöohjeet huolellisesti.  

Sisäilma 
Meidän valmistamissamme lattioissa on 2G/5G ® -lukkopontit. Lukkopontin ansiosta lautojen saumat lukittuvat tiiviisti ja lattia on 
helppo puhdistaa. Kaikki puulajit turpoavat, kun ne altistuvat kosteudelle ja kutistuvat kuivuessaan. Tämän vuoksi lautojen välissä 
voi olla pieniä rakoja. Mikäli lattiasi ei pääse  kosteuselämään vapaasti (esimerkiksi raskaiden huonekalujen vuoksi), lattiaan voi 
tulla pieniä rakoja. Tämän vuoksi on tärkeätä, että lattiaa asennettaessa on tehty liikuntasaumat asennusohjeiden kuvaamalla 
tavalla. Mitä vakaammat sisäilmaolosuhteet ovat, sitä vähemmän lattiasi elää.  

Lattiamme on optimoitu suhteelliseen ilmankosteuteen 30 – 60 %. Mikäli ilmankosteus ei ole näissä rajoissa, emme voi taata, 
ettei lattia rakoile tai etteivät laudat käyristy. Suosittelemme myös, että pidät sisäilman lämpötilan välillä 15 – 25 °C.  
Niinä kausina, kun ilmankosteus on korkea, voi olla tarpeellista tuulettaa tai jopa lämmittää huonetta ilmankosteuden 
vähentämiseksi. Kun ilmankosteus on matala, tavallisesti lämmityskaudella, suosittelemme sisäilman kostutusta,  
esimerkiksi ilmankostuttimella.  

Muista, ettei lattian pinnan lämpötila saa ylittää 27°C:ta lattialämmitystä käytettäessä. 

Torju lika ja vauriot  
Hiekka ja sora vahingoittavat ja naarmuttavat lattiaasi. Sen vuoksi sinun kannattaa laittaa riittävän isot, kosteutta imevät ovimatot 
pääsisäänkäyntiin ja muiden ovien luo. Julkisten tilojen sisäänkäynnin yhteyteen suositellaan rappurallia kenkien puhdistamiseen. 
Poista suurempi lika niin pian kuin mahdollista. Nämä toimenpiteet auttavat pitämään lattiasi kauniina pitkään ja lattian hoidon 
tarpeen minimissä.  

Älä koskaan vedä huonekaluja lattialla, vaan siirrä ne nostamalla. Laita huopatassut huonekalujen jalkoihin lattian  
suojaamiseksi. Älä käytä metallisia suojia, koska ne voivat naarmuttaa ja jättää merkkejä lattiaan. Kun käytät tuolia, jonka jaloissa 
on pyörät, tulee pyörien olla tehty pehmeästä kumimateriaalista. Matto tuolin alla suojaa lattiaasi vielä paremmin. 

Korkokengät voivat jättää jälkiä parkettilattiaasi. Jos sinulla on lemmikkejä, leikkaa niiden kynnet säännöllisesti  
naarmujen estämiseksi.  
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Tahratyyppi: Millä poistetaan:

Asfaltti, kumi, öljy, kengänkiilloke, noki, kuivunut suklaa tai rasvajäämät Bonan Wood Floor Cleaner -puulattioiden  
puhdistusaineella. Saatavana 0,85 litran  
pakkauksessa spraymoppiin, 1 litran pullossa ja  
4 litran täyttöpakkauksessa. 

Värikynä, huulipuna, huopakynä Etanoli sekoitettuna veteen, sekoitussuhde 1:1 

Kynttilän vaha, purukumi Jäädytä tahra kylmäsuihkeella, kylmävaraajalla tai 
jääkuutioilla täytetyllä muovipussilla.  
Raavi varovasti vaha tai purukumi veitsellä tai 
pyöristettyreunaisella kaapimella.

Veri, kahvi, tee, viini, virvoitusjuomat Bonan Wood Floor Cleaner -puulattioiden  
puhdistusaineella. Saatavana 0,85 litran  
pakkauksessa spraymoppiin, 1 litran pullossa ja  
4 litran täyttöpakkauksessa. 

Katso lisätiedot Bonan nettisivuilta tai ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai Bjelin Finland Oy:hyn.
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Alkusiivous 
Kun lattia-asennus on valmis, puhdista lattia pölynimurilla tai pyyhi se mikrokuitumopilla pölyn, sahanpurun tai muuden  
isomman lian poistamiseksi. Puhdista lattian pinta mikrokuitumopilla ja lakatuille lattioille tarkoitetulla pH-neutraalilla  
puhdistusaineella (esimerkiksi Bonan Wood Floor Cleaner -puulattioiden puhdistusaineella).  
Noudata puhdistusaineen käyttöohjeita.

Päivittäinen siivous 
Päivittäisessä siivouksessa kannattaa käyttää pölynimuria, pölymoppia tai mikromoppia. Mikäli on tarpeen, lattian voi  
puhdistuksen jälkeen nihkeäpyyhkiä pienellä vesimäärällä ja lakatuille lattioille tarkoitetulla pH-neutraalilla puhdistusaineella. 
Jos lattian moppaa, tulee kaiken kosteuden olla kuivunut lattian pinnalta minuutin kuluessa moppauksesta.  
Toinen tapa on täyttää suihkupullo lakatuille lattioille tarkoitetulla pH-neutraalilla puhdistusaineella.

• Käytä mikrokuitumoppia ja suihkutettavaa puhdistusainetta.
• Vaihda moppi, kun se tulee liian likaiseksi.
• Pese mikrokuitumoppisi pesukoneessa tehopesuohjelmassa ennen kuin käytät moppia uudelleen.

Lue puhdistusaineen käyttöohjeet ja noudata niitä. Älä milloinkaan ylitä suositeltua annostusta valitsitpa sitten minkä  
puhdistustavan tahansa. Varmista myös, ettei vettä jää lattialle. Älä käytä saippuaa lakatuille pinnoille, koska se voi jättää  
rasvaisen kalvon lattialle ja hankaloittaa lattian puhdistusta. Älä käytä puuvillaista lankamoppia, koska se jättää raitoja lattiaan 
eikä kuivaa vetta lattialta riittävän hyvin.  

Suosittelemme lakattujen lattioiden puhdistamiseen Bonan Wood Floor Cleaner -puulattioiden puhdistusainetta, jota saa 
Spray-moppiin sopivana 0,85 litran pakkauksena, 1 litran pullossa ja 4 litran  täyttöpakkauksessa. Katso lisätiedot Bonan  
nettisivuilta tai ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai Bjelin Finland Oy:hyn.  

Tahrojen poisto 
Poista tahrat lattiasta mahdollisimman pian. Älä milloinkaan käytä asetonia, ammoniumia sisältävää puhdistusainetta tai muuta 
vahvaa puhdistusainetta, koska ne voivat vahingoittaa lattian pintaa.  Älä käytä hankauspuhdistusaineita, koska ne naarmuttavat 
lattian pintaa ja muuttavat lakan kiiltoastetta. Älä hankaa lattian pintaa voimakkaasti.   

Suosittelemme sinua yrittämään tahran poistamista Bona Wood Surface Cleaner -puulattioidne puhdistusaineella. Suihkuta puh-
distusainetta suoraan tahraan ja anna sen vaikuttaa muutaman sekunnin ajan. Pyyhi tahra mikrokuituliinalla tai vastaavalla. 
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Virtsatahrojen poistaminen 
Jos on huonoa onnea, virtsatahrat, joita ei käsitellä ajoissa, voivat aiheuttaa pysyvää värjäytymistä puuhun. On tärkeää toimia 
mahdollisimman nopeasti. Pyyhi ja käsittele tahra heti, kun huomaat sen.  
Jos tahraa ei ole heti huomattu, on olemassa menetelmiä, joilla ongelma voidaan parhaimmillaan ratkaista tehokkaasti. 

Kissanhiekka 
Aloita kissanhiekalla. Kun huomaat virtsatahran, yritä välittömästi eristää kuiva alue. Laita sitten kasa kissanhiekkaa  
virtsatahraan. Anna kissanhiekan vaikuttaa. Virtsasta tuleva kosteus imeytyy kissanhiekkaan. Huomaat, että kissanhiekka  
muuttaa väriä, kun se imee virtsan. Jätä kissanhiekka paikalleen useiksi tunteiksi ja vaihda sitten kissanhiekka useita kertoja, 
kunnes huomaat, ettei se enää ime kosteutta. 

Ruokasooda 
Puulattioissa voit käyttää hiovaa ainetta, kuten ruokasoodaa. Jos haluat päästä eroon pinttyneestä tahrasta, sekoita taikinaksi 
hieman ruokasoodaa veteen sekoitettuna ja jätä seos tahraan muutamaksi tunniksi. Tämä toimii myös hyvin poistamaan  
hedelmistä, viinistä ja vauvan oksennuksesta aiheutuneita tahroja. 

Oksaalihappo 
Toinen tapa poistaa virtsatahroja kovapuulattioista on käyttää oksaalihappoa. Sekoita ruokalusikallinen oksaalihappoa kupilliseen 
lämmintä vettä. Aseta tahralle oksaalihappoon kastettu pyyhe. Anna vaikuttaa tahrassa useita tunteja tai yön yli. Tee testi pienelle 
alueelle ennen kun käsittelet varsinaisen tahran ja lue aina pakkauksen ohjeet. 

Jos lattiassa on ollut värjäytymiä, saatat joskus joutua käsittelemään koko lattian uudella lakalla tai kovavahaöljyllä.

Säännöllinen lattian huolto 
Kun lattia on ollut käytössä useita vuosia, se on saattanut menettää vähän kiiltoaan ja tulla hiukan hankalammaksi puhdistaa 
johtuen lattian kulumisesta. Näissä tapauksissa suosittelemme, että hoidat lattiasi perusteellisen puhdistuksen jälkeen lakatuille 
lattioille tarkoitetulla Bonan Wood Floor Refresher -hoitoaineella Bonan käyttöohjeiden mukaisesti. Voit käsitellä Bonan Wood 
Floor Refresherillä myös pienet naarmut. Testaa kaikki käyttämäsi aineet pieneen lattianpalaseen, jonka olet jättänyt varalle tai 
huomaamattomassa paikassa lattialla, jotta voit taarkistaa, onko Refresher oikean väristä lattialle ja kiinnittyykö se  
lattian pintaan.  

Jos sinulla on värilliseksi petsattu lattia, älä viivyttele liian kauan ennen kuin hoidat lattian Refresherillä, koska petsi kuluu lattian 
kuluessa. Ota yhteyttä lattioiden ammattiasentajaan tai katso lisäohjeet sivulta www.bjelin.tiedottaa.fi. Voimme myös auttaa 
sinua ammattilaisen löytämisessä, mikäli haluat apua lattian pintakäsittelyyn. Muista, että lisälakkakerros tekee lattian pinnan 
hiukan muovimaisen näköiseksi. Huomioi myös, että jälkikäteen lisätty lakka on pehmeämpää kuin tehtaalla lattian pintaan  
levitetty lakka ja se naarmuuntuu nopeammin.  

Syvemmät naarmut ja painumat tulisi käsitellä ensin Touch up-aineella/vahalla ja lopuksi Bona Wood Floor Refresherillä  
(naarmut) tai lakalla (painumat). Varmistu siitä, että olet valinnut väriltään ja kiiltoasteeltaan oikeantyyppisen lakan.  
Kuten aina lattian pintaa hoitaessasi tai korjatessasi, aloita korjattavan alueen perusteellisella puhdistuksella.  

Syvät naarmut, kolot ja muut isommat vauriotkohdat tulee täyttää Woodfillerillä tai sopivanvärisellä  kuumavahalla ennen  
kuin lakka levitetään. Pahasti vaurioituneet laudat voidaan tarvittaessa vaihtaa. 
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Vaurioiden/naarmujen korjaaminen
Parhaan lopputuloksen aikaansaamiseksi suosittelemme korjausten teettämistä ammattilaisella.  
Kun vaihdat vahingoittunutta lautaa uuteen, helpoin tapa tehdä vaihto on purkaa lattia. Mikäli tämä ei  ole mahdollista, ota 
yhteyttä Bjeliniin niin saat tarkemmat ohjeet tai jos haluat apua lattia-ammattilaisen löytämisessä.  

Julkitilojen lattioiden hoito 
Julkitiloissa lattiat altistuvat paljon kovemmalle kulutukselle ja käytölle kuin kodin tiloissa. Tee aikataulu lattioiden perusteelliselle 
hoidolle ja noudata hoitoaikataulua pidentääksesi lattioiden käyttöikää. Noudata ylläkuvattuja puhdistus- ja hoitosuosituksia, 
mutta tiiviimmässä tahdissa. Lattioiden likaantumisen ehkäiseminen on julkitiloissa vielä tärkeämpää kuin kodin tiloissa.  
Julkitilojen sisäänkäynnin ulkopuolella tulee olla rappurallit kenkien puhdistamista varten, mielellään katon alla, ja kosteutta 
imevät ovimatot sisäänkäynnin sisäpuolella. Ovimattojen tulee olla riittävän suuret.  

Lisätietoja 
Jos haluat lisätietoja tai jos sinulla on kysyttävää Bjelin-puulattiasi hoidosta, tutustu nettisivuihimme www.bjelin.tiedottaa.fi/  
tai ota yhteyttä jälleenmyyjäämme tai Bjelin Finland Oy:hyn.  
 
Lisätietoja puhdistusaineiden käytöstä voit käydä lukemassa Bonan nettisivuilta osoitteesta:
https://www.bona.com ja lukea heidän tuoteinformaationsa.


