
    
 
 
 

ÖLJYVAHATUN PARKETIN HOITO 
 
Parketti on asennuksen ja ensimmäisen siivouksen jälkeen yleensä heti valmis käytettäväksi.  
Lattia kestää vuosikymmeniä, kun se on oikein asennettu, käytetty ja hoidettu.  
Puulattialle on kuitenkin ominaista, että käytön jäljet näkyvät lattian pinnassa kulutuksen mukaan.  

 
 
NOUDATATHAN SEURAAVIA OHJEITA 
 
Ilmankosteus- ja lämpötila 
 
Ylläpidä oikea huoneilmankosteus ja lämpötila kaikkina vuodenaikoina. Suositeltava ohjeiden mukainen 
ilmankosteus on 40-60% RH (suhteellista kosteutta) ja lämpötila +18-24°C.  
 
Kesällä eli kosteana kautena on huolehdittava huoneiston riittävästä tuuletuksesta.  
Talvella eli kuivana kautena on huolehdittava vastaavasti oikeasta ilmankosteudesta, esimerkiksi ilmankosteuttajaa 
hyödyntäen.  
 
Lika, pöly ja vesi 
 

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

• Puhdista tahrat välittömästi. 

• Estä eteistilan vesivahinko asettamalla esimerkiksi muovimatto kenkien alle. 
 
Siivous 
 

• Imuroi ja moppaa säännöllisesti, jotta lika ei pinty parketin pintaan. 

• Käytä siivouksessa niukasti vettä – parketin pinnan tulee olla kuiva minuutin jälkeen moppauksesta. 

• Vältä liian vahvoja pesuaineita, jotta parkettia suojaava öljyvaha- tai lakkakerros ei kulu pois. 

• Vältä liiallisen pesuaineen käyttöä, jotta parketin pintaan ei muodostu likaa keräävää pesuainekerrosta. 
 
Kalusteet 
 

• Käytä huopatassuja huonekalujen jaloissa estämään parketin naarmuuntumista. 
 
    
SÄÄNNÖLLINEN HOITO 

 
Tarkistathan aina valmistajan suositukset ja ohjeet käytettävistä aineista ja käytä valmistajan suosittelemia  
hoito- ja puhdistusaineita.  
 
Suosittelemme pesuliuokseksi lämmintä vettä ja mietoa saippuaa.  
Vaikeampien tahrojen poistoon suosittelemme hoito- ja puhdistusvahaa.  
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Romanoff Lattiat Oy myy öljytyille pinnoille sopivia hoito- ja puhdistusaineita 
 
PARKETT REFRESH+ HOITO ÖLJYTYILLE LATTIOILLE  
 
Käyttö: Viikoittainen puhdistus ja hoito 
 
Lisää noin 50-100ml ParkettRefresh+ For Oiled Floors -liuosta viiteen litraan vettä. 
Pyyhi lattia liuoksella. Käytä sopivaa moppia, kuten LOBATOOL moppia. 
Anna lattian kuivua – valmis! 
 
Vinkki: Tehohoito 
 
Ennen tehohoitoa puhdista lattia huolellisesti FloorCleanerilla. 
Levitä tasainen kerros laimentamatonta ParkettRefresh+ For Oiled Floors -liuosta puhtaalle parketille  
(noin 1 litra 30m2:lle). Anna lattian kuivua – valmis! 
 
HUOM! 
Tehohoidon kohdalla suosittelemme tekemään testin varmistaaksesi, että lopputulos näyttää haluamasi kaltaiselta. 
Noudatathan kuitenkin aina parkettivalmistajan laatimia puhdistus- ja hoito-ohjeita. 
 
 
 
 
Osoite ja puhelin 
 
Romanoff Lattiat Oy 
Kisällintie 3 b 
01730 Vantaa 
www.romanoff.fi 
 
Puh. 0600 550010 
(2,01€ / minuutti + pvm tai mpm) 
 
Myymälä ja varasto avoinna 
 
Arkena 9.00-17.00 
Keskiviikkona 9.00-18.00 
Lauantaina 10.00-15.00 
(Varasto suljettu lauantaisin) 
 
 
 

     
 

http://www.romanoff.fi/

