
ASENNUS- JA HOITO-OHJEET
MEISTER parketit ja kovapuulattiat



2

Alustus 

SisällysluetteloHei,

Ja onneksi olkoon uuden Meister-lattian hankinnasta!

Meisterin parketti- ja kovapuulattiat ovat tyylikkäitä, kestäviä ja ekologi-
sia vaihtoehtoja, jotka tuovat ripauksen ylellisyyttä kaikenlaisiin tiloihin. 
Aito parketti ja kovapuulattia ei vaan näytä, vaan tuntuu myös hyvältä. 
Lattia on asennuksen ja ensimmäisen siivouksen jälkeen yleensä heti 
valmis käytettäväksi ja lattia kestää vuosia, kun se on oikein asennettu, 
käytetty ja hoidettu.

Luethan siksi nämä asennusohjeet huolellisesti ennen asentamista, 
jotta voit nauttia upeasta lattiastasi mahdollisimman pitkään. Olemme 
keskittyneet tässä ohjeessa uivan parkettilattian asentamiseen, liimatun 
parketin asentamisen sijaan. 

Romanoff Lattioiden myyntipalvelu auttaa mielellään, jos tarvitset apua 
missä tahansa asentamiseen liittyvässä asiassa.
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30  – 65%

min. 48 h

1

Valmistelevat toimenpiteet

Materiaalivirheiden tarkastus 

On hyvä tietää, että asennettu lauta on asentajan hyväksymä. 
Tämän takia laudassa oleva virhe ei ole asennuksen jälkeen enää 
reklamoitavissa, jos vika olisi ollut jo asennuksen aikana kohtuudel-
la havaittavissa. Asentaminen tuleekin tehdä hyvässä valaistukses-
sa tai kirkkaassa päivän valossa, näin mahdolliset virheet ja vauriot 
havaitaan parhaiten.

Parkettilautojen materiaalivirheet on tarkastettava huolellisesti ennen 
asennusta ja asennuksen aikana (kuva 2). 

Jos laudassa on virhe, tulee asentajan arvioida, voidaanko lauta hyödyn-
tää esimerkiksi lautarivin ensimmäisenä tai viimeisenä lautana siten, että 
virheellinen kohta sahataan pois.  Virheellistä lautaa ei tule asentaa niin, 
että virheellinen osa laudasta jää lattiaan näkyviin. 

Jos viallista lautaa ei voida edellä mainitulla tavalla hyödyntää, tulee se 
hylätä kokonaan. 

Järjestä laudat ennen asennusta haluamaasi lattiakuviota ja -väriä vas-
taavaan järjestykseen (kuva 3).

Varastointi ennen asennusta

Ennen pakkausten avaamista on huolehdittava, että ne asettuvat 
asennustilan olosuhteisiin. Tämän takia suljetut paketit on säilytettävä 
asennustilassa vähintään 48 tuntia ja talvella 3-4 vuorokautta. 

Huoneen lämpötilan tulee olla noin 20 °C ja vähintään kuitenkin 17 °C. 
Huoneen ilmankosteuden tulee olla noin 30-65%. Muistathan myös, 
että koneellinen ilmastointi tulee myös olla otettu käyttöön ennen kuin 
parketit tuodaan huoneistoon (kuva 1).

Ethän säilytä pakkauksia kosteiden tai vastatapetoitujen seinien vieressä. 

Ennen lattianpäällysteen asentamista on asennettava ulko-ovet ja ikku-
nat ja kaikki maalaus-, laatoitus- ja koristelutyöt on suoritettava loppuun. 

Asennustyön aikana lämpötilavaatimus on +18 - +22 astetta. Remon-
toitavassa kohteessa tuleekin olla kiinteä lämmitys. Lattialämmityksen 
tulee olla päällä minimissään kaksi (2) viikkoa ennen työn aloitusta, jonka 
jälkeen tehdään vielä kosteusmittaus.
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Yleiset ohjeet 

H2O STOP

H2O STOP

PVC

H2O STOP

Kosteat tilat 

Meisterin parketit ja kovapuulattiat eivät sovellu asennettaviksi kosteisiin 
tiloihin, kuten esimerkiksi kylpyhuoneisiin, saunoihin, uima-altaisiin jne. 

Aluslattian suoruus ja kosteus

Aluslattian on oltava asennusvalmis alan yleisesti hyväksyttyjen sääntö-
jen mukaisesti. 

Aluslattian on oltava tasainen, kuiva ja riittävän luja. 

Aluslattian pinnassa ei saa myöskään olla murtumia tai halkeamia.

Ennen lattiatyön aloitusta, tulee asentajan tarkistaa aluslattian suoruus. 
Lattian suoruudessa voi olla heittoa maksimissaan +- kolme millimetriä 
(3 mm) kahden metrin matkalla (2 m). Tämä luku on määritelty Suomen 
SisäRYL -ohjeistuksessa, joka avaa rakennustöiden yleisiä laatuvaatimuk-
sia mm. talonrakennuksen sisätöissä. Mikäli tasaisuusvaatimus ei täyty, 
pitää aluslattia tasoittaa lattiatasoitteella.

Aluslattian ja ilmankosteus pitää mitata ennen asennusta ja kohteesta 
tuleekin tehdä mielellään erillinen kosteusmittauspöytäkirja, josta käy 
ilmi onko kohde asennuskunnossa (riittävän kuiva).

Kosteusmittauksen suorittaa yleensä valvoja tai vastaava mestari. 

• Huoneilman kosteus tulee olla 35-60% RH (suhteellista kosteutta). 
• Betonin kosteusarvon tulee olla ennen työn aloitusta alle 75% RH (suh-

teellista kosteutta) 1-3 sentin syvyydestä mitattuna ja pinnasta.  

Uivat vanhat lattiat, kuten laminaatit ja parketit tulee poistaa ennen 
asennusta.

Tekstiililattiapäällysteet, kuten matot tai neulehuopa, on poistettava sekä 
teknisistä että hygieniasyistä  (kuva 1). 

MEISTER-lattiapäällyste voidaan asentaa myös nykyisille pinnoille, kuten 
keraamisille laatoille ja laudoille  tai kivilattioille. Tämä edellyttää, että 
vanha lattia on liimattu koko alaltaan kiinni, alla ei ole lattialämmitystä 
eikä lattiassa ole muusta pinnasta irrallaan olevia kohtia. 

Levitä myös PE-kalvo (SD-arvo ≥75 m) tällaisille aluslattioille (kuva 2).

Nykyisten puuelementtien, puupohjaisten levyjen, OSB-levyjen, PVC:n 
jne. päälle ei saa asentaa höyrysulkua (kuvat 3 - 4).

1

3

2

4
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Aluslattian muut vaatimukset

Parketin asennuksen perusedellytys on kuiva, puhdas ja luja aluslattia, 
esimerkiksi betoni tai kipsivalu. Tai vaihtoehtoisesti kuiva aluslattia kuten 
esimerkiksi kipsi- ja lastulevy.

Parketti ei ole kantava lattianpäällyste, vaan se edellyttää lujan, jousta-
mattoman alustan.

Asennettaessa vanhalle lautalattialle tai lastulevylle on irtonaiset laudat/
levyt kiinnitettävä ruuveilla aluskoolaukseen, jotta mahdollinen vanhan 
lattian narina vähenee. Lattia on asennettava vanhaan lautalattiaan 
nähden poikkisuuntaan.

Kosteussulku betoni- ja kipsivalualustoille

Kuivalle mineraaliperäiselle alustalle eli betonille ja kipsille, on levitettävä 
0,2 mm paksu PE-kalvo ja erillinen askeläänieriste.

TAI vaihtoehtoisesti voit hyödyntää pelkkää askeläänieristettä, jossa 
on valmiina höyrysulku. Meisterin Silence 15 -askeläänieriste on hyvä 
esimerkki höyrysulullisesta askeläänieristeestä, koska se estää jäännös-
kosteuden nousemasta parkettilattian alapintaan.  Mikäli hyödynnät 
kosteussulkuna PE-muovikalvoa, tulee kalvon reunat asettaa noin 30 cm 
limittäin ja reunat on teipattava.

Muistathan, että PE-kalvo ei toimi vesieristeenä. Mineraaliperäisen alus-
tan kosteus ei saa ylittää 80% RH. 

Liikuntasaumat

Koska parkettilattia laajenee tai kutistuu ympäristöolojen vaihdellessa, tu-
lee lattiaan tehdä vähintään 10 mm liikuntasauma. Liikuntasaumat saadaan 
peitetyksi liikuntasaumalistoilla. 

Tilanteet, jolloin liikuntasaumat tulee tehdä ovat:

• Käytäviin ja huoneisiin, joissa on paljon kulmia.
• Parketti tulee erottaa liikuntasaumalla kaikista kiinteistä rakenteista  

kuten seinistä ja lämmitysputkista.
• Liikuntasauma tulee jättää myös pylväiden, portaiden, keittiösaarek- 

keiden, tulisijojen, laattalattioiden ja kynnysten ympärille.
• Kun lattian yhtenäinen pinta on pidempi tai leveämpi kuin 10 metriä 

(kuva 1).
• Lattian jatkuessa huoneesta toiseen / huonetilan väliin (kuva 2).
• Kalanruotoparketin suurin yhtenäinen asennuspinta-ala on 50m2,  

kuitenkin niin, että lattian pituus tai leveys ei saa ylittää 8 metriä. 

HUOM! Asentaja on vastuussa vahingosta, jos liikuntasaumat jätetään pois.

 10 m

8–10 mm

8–10 mm

1 2
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Alusmateriaalit

Alustan ja uivasti asennettavan parkettilattian väliin tarvitaan sopiva 
alusmateriaali. Alusmateriaali vaimentaa askelääntä, tasaa vähäiset alus-
lattian epätasaisuudet ja suojaavat parkettia jäännöskosteudelta. 

Betoni- ja kipsivalulattiat tarvitsevat höyrynsulun parketin alle, muuten 
aluslattian jäännöskosteus voi nousta parketin alle ja vaurioittaa sitä. 

Kuiville alustoille, kuten kipsilevylle tai lastulevylle asennetaan vain as-
keläänivaimennus. Höyrynsulkua ei näissä tapauksissa saa käyttää, koska 
alustaan voi muodostua hometta.

Varmistaaksesi parketin takuun säilymisen ja pitkäikäisyyden, hyödyn-
näthän seuraavia askelääntä vaimentavia alusmateriaaleja:

Meister Silence 20 

• Ilman höyrynsulkua, kuiville pohjille.
• Voidaan asentaa puulattioiden, lastu- ja kipsilevyjen, sekä vastaavien 

päälle.
• Suuri puristuslujuus sekä muodon pysyvyys aina 170 kPa asti.
• Askeläänen vaimennus jopa 19 dB.

Meister Silence 15 

• Integroidun höyrynsulun sisältävä alusmateriaali
• Soveltuu mineraaliperäisille aluslattioille, kuten betonille, tasoitetuille 

lattioille ja kipsivalulle.
• Suuri puristuslujuus sekä muodon pysyvyys aina 220 kPa asti.
• Askeläänen vaimennus jopa 18 dB.

Lattialämmitys

Parketti soveltuu hyvin asennettavaksi lattialämmitykselle sekä uivana 
että alustaan liimattuna. 

Lämmön läpäisy on parasta, kun parketti on liimattu alustaan kiinni.

Uivassa asennuksessa käytä askeläänieristettä, joka päästää lämmön 
mahdollisimman hyvin läpi. Betonialustalle paras askeläänieriste on 
Meister Silence 15 -matto, kuivalle pohjalle käytetään vastaavasti Meister 
Silence 20. 

Muistathan, että parketin pinnasta mitattuna lämpötila ei saisi ylittää 
+25 °C astetta.

Sähkölämmitteisen lattialämmityksen teho ei tule ylittää 60 W/m2. Liian 
voimakas lattialämpö voi vahingoittaa parkettia.
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UIVA ASENNUS
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Kuvat A1 + A2 + A3
Lattiapäällyste asennetaan kelluvana rakenteena ilman liimaa. Masterclic Plus -lukko- 
ponttijärjestelmä mahdollistaa lattianpäällysteen asentamisen nopeasti ja helposti.  
Päätypontit lukkiutuvat toisiinsa, kun seuraava rivi asetetaan paikalleen.

VINKKI: Aktivoi Masterclic Plus -järjestelmän päätypontti manuaalisesti (akti-
voiden muoviklipsi) lyhyttä lankun palaa käyttäen.

Lankun pala on hyödyllinen asennuksen apuväline, sillä sitä käyttäen lankkujen pääty- 
pontit saadaan lukittautumaan toisiinsa. Lankun palaa tulee nostaa hieman ja asettaa  
se päätyponttien liitoskohtaan, jotta muoviklipsi aktivoituu (kuva A3).

1

2

A1

15°–30°

A2

15°-30 °1

2

A3

Uiva asennus

Masterclic Plus  
-videotutoriaali

Pitkän sivun liitos

Päätyliitos
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Kuva 1
Tarvitset seuraavat työkalut ja apuvälineet MeisterParquet. longlife- ja Lindura -parkettilat-
tian ja siihen kuuluvan Masterclic Plus -teknologian asentamiseen: Vasara, pisto- tai pyö-
rösaha/sirkkeli (Lindura-parkettilattiaa varten: kovametalliset terät tai timanttisahanterä), 
akkuporakone, rullamitta, kynä, kiiloja, sorkkarauta ja suorakulma.  
Käytä Meister Silence alusmateriaalia lattian alla. Mikäli käytät jonkin toisen valmistajan 
alusmateriaalia, huolehdi, että materiaalin puristuslujuus on riittävä (CS-arvo ≥15 kPa).

Kuva 2
Poista lika, pienet kivet jne. pinnalta ennen asennusta.

Kuva 3
Mineraalialustoille tulee levittää 0,2 mm paksu PE-kalvo, jotta syntyisi höyrysulku. Kalvo-
kaistaleiden reunojen tulee mennä päällekkäin vähintään 20 cm:n matkalta ja reunat on 
teipattava. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää eristävää MEISTER-alusmateriaalia, johon on 
integroitu höyrysulku. 

Kuva 4
Asenna MEISTER-alusmateriaali tai vastaava, jonka puristuslujuus on > 15 kPa. 

Kuva 5
Tarkista ennen asennusta kaikki lankut päivänvalossa, jotta havaitset lankkujen mahdolliset 
väri- tai rakennevirheet. Et voi esittää vaatimuksia jo asennetusta tavarasta. Asennettu lauta 
on hyväksytty lauta. 

Kuva 6
Avaa useampi paketti kerralla ja suorita asennus siten, että sekoitat lankkuja eri paketeista. 

Kuva 7
Lankkuja sahatessasi varmista, että työstät niitä oikealta puolelta: jos käytät sirkkeliä, pidä 
lankkua siten, että sen pintapuoli on ylöspäin, ja jos käytät pistosahaa tai pyörösahaa, pidä 
pintapuoli alaspäin. 
Aloita asettamalla ensimmäinen kokonainen lauta huoneen vasempaan kulmaan siten, että 
sivut, joissa on urospontti, ovat seinään päin. Poista urospontit pitkiltä sivuilta, kun asennat 
ensimmäisen rivin. Kiilojen avulla voit helposti säilyttää vähintään 15 mm:n välin seinään.

Kuva 8
Aseta seuraava kokonainen lankku ensimmäisen laudan jatkeeksi. Asenna muut samaan  
riviin tulevat lankut täsmälleen samalla tavalla koko huoneen leveydeltä.

Min.  > 15 kPa

4

5
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15 mm

15 mm

7 8

200 mm

H2O STOP

Min.  75  M

3

H2O STOP
1 2

Uiva asennus
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Kuva 9
Leikkaa jokaisen rivin viimeinen lankku sellaiseen pituuteen, että lankun ja seinän väliin 
jää 15 mm:n rako. Voit käyttää katkaisemiasi lankun pätkiä seuraavien rivien aloittami-
seen.

Kuva 10
Varmista, että ensimmäisen rivin lankut ovat suorassa. Katkaise toisen rivin ensimmäinen 
lankku n. 80 cm:n pituuteen. Aseta lankun urospontti viistosti naarasponttiin ja paina 
lankkua hitaasti eteenpäin ja alaspäin suuntautuvalla liikkeellä. Lankun tulee napsahtaa 
paikalleen aiemmin asennettuun riviin.

VINKKI: Aktivoi edellisen rivin päässä oleva muovinen klipsi lyhyellä  
laudanpätkällä (kuva A3, s. 8).

Kuva 11
Kohdista seuraava lauta paikalleen siten, että lautojen päätysivut koskettavat toisiaan 
kulmasta. Paina lankku hitaasti paikalleen eteen- ja alaspäin suuntautuvalla liikkeellä. 
Lankun tulee napsahtaa paikalleen aiemmin asennettuun riviin. Päätypontin voi aktivoi-
da laudanpätkällä. 

Kuva 12
Jatka lankkujen asennusta rivi riviltä tällä tavalla. Muista, että päätyliitosten välien on aina 
oltava vähintään 30–40 cm.

Kuvat 13 - 14
Leikkaa jokaisen rivin viimeiset lankut sellaiseen pituuteen, että lankun ja seinän väliin jää 
10 mm:n rako. Aseta lankku niin, että urospontin puoleinen sivu on seinään päin, niin saat 
mitattua viimeisen lankun leveyden.

Kuva 15
Ota lankku, johon olet merkinnyt leveyden, ja työnnä muovinen klipsi eteenpäin käyttä-
mällä lankun palaa (kts. asennusvideo). 

Kuva 16
Leikkaa lankku sopivaan pituuteen aloittamalla leikkaaminen siitä päästä, jossa muovi-
nen klipsi on. 

1 2

11

300 – 400 mm

12

13 14

15

A 2A 1

16

15 mm

15 mm

9

1
2

15°-30°

10

Uiva asennus
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Kuva 17
Kun olet leikannut lankun haluamaasi pituuteen, työnnä muovinen klipsi takaisin paikal-
leen. Aloita viimeisen rivin asentaminen huoneen oikeasta kulmasta (jätä vähintään15 
mm:n rako lattian ja seinän väliin). 

Kuva 18
Työnnä seinää kohti osoittava muovinen klipsi takaisin sorkkaraudan, kaavinraudan, 
ruuvimeisselin tai jonkin muun vastaavan työkalun avulla. 

Kuva 22
Poista seuraavaksi kiilat lattian ja seinien välistä.

Kuva 23
Ruuvaa jalkalistan pidikkeet seinään kiinni 40–50 cm:n välein. Jotta jalkalista istuisi 
tiukasti, älä asenna sitä epätasaiselle seinälle.

Kuva 24
Aseta jalkalista pidikkeeseen ylhäältä päin ja paina se alas. Asenna jalkalistojen jatkolii-
toksien kohdalla pidike niin, että se tulee puoliksi kummankin listan kohdalle, jotta lista 
pysyisi hyvin paikallaan. Vältä silikonituotteiden joutumista kosketuksiin jalkalistojen 
kanssa.

Kuvat 19 - 21
Jos haluat ottaa jonkin lautarivin pois jo asennetusta lattiasta, nosta ensin rivi irti pitkiltä 
sivuilta ja sitten voit liu’uttaa laudat irti päätyponteista. Jos haluat käyttää lattiasta pur-
kamasi laudat uudelleen, työnnä ensin muovikilpi takaisin pakalleen, jotta se voidaan 
lukita uudelleen. 

19 20

21 22

400–500 mm

23 24

A 1

15 mm

17 18

Uiva asennus
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Huom! Suosittelemme liimaamaan tuotteen ponteista asennus-
vaiheessa, esimerkiksi Kiilto 66 -merkkisellä puuliimalla. 
(Ponteista liimaaminen voi vähentää tuotteen mahdollista narinaa.)

Kuva 1
Tarvitset seuraavat työkalut ja apuvälineet MeisterParquet. longlife- ja Lindura 
-parkettilattian ja siihen kuuluvan Unizip -teknologian asentamiseen: Vasara, 
pisto- tai pyörösaha/sirkkeli (Lindura-parkettilattiaa varten: kovametalliset terät 
tai timanttisahanterä), akkuporakone, rullamitta, kynä, kiiloja, sorkkarauta ja 
suorakulma. 

Käytä Meister Silence alusmateriaalia lattian alla. Mikäli käytät jonkin toisen 
valmistajan alusmateriaalia, huolehdi, että materiaalin puristuslujuus on riittävä 
(CS-arvo ≥15 kPa).

Kuva 2
Poista lika, pienet kivet jne. pinnalta ennen asennusta.

Kuva 3
Mineraalialustoille tulee levittää 0,2 mm paksu PE-kalvo, jotta syntyisi höyry-
sulku. Kalvokaistaleiden reunojen tulee mennä päällekkäin vähintään 20 cm:n 
matkalta ja reunat on teipattava. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää eristävää 
MEISTER-alusmateriaalia, johon on integroitu höyrysulku. 

Kuva 4
Asenna MEISTER-alusmateriaali tai vastaava, jonka puristuslujuus on > 15 kPa. 

Kuva 5
Tarkista ennen asennusta kaikki lankut päivänvalossa, jotta havaitset lankkujen 
mahdolliset väri- tai rakennevirheet. Et voi esittää vaatimuksia jo asennetusta 
tavarasta. Asennettu lauta on hyväksytty lauta. 

Kuva 6
Avaa useampi paketti kerralla ja suorita asennus siten, että sekoitat lankkuja eri 
paketeista. 

A

A

A

AB

B

B

B

C

C

C

6

H2O STOP
1 2

Min.  > 15 kPa

4

5

200 mm

H2O STOP

Min.  75  M

3

Uiva asennus kalanruotoon

Unizip  
-videotutoriaali
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Diagonaalinen asennustapa (vaihtoehto 1) 

Kuva 7
Jotta parketin ja kaikkien seinien väliin jää yhtä suuri etäisyys, merkkaa suunta-
viiva. 

Kuva 8
Aloita asennus huoneen kulmasta. Sahaa urospontit pois pitkältä ja lyhyeltä 
sivulta. 

Kuva 9
Toisesta lankusta vain pitkän sivun pontti on leikattava pois. Kiilojen avulla voit 
helposti säilyttää 10-15 mm:n välin seinään.

Kuva 10
Asenna kaksi ensimmäistä lautaa taittamalla laudan päätypontti kuvan mukai-
sesti paikalleen.

Kuvat 11 - 12
Aseta sitten kolmas lankku pitkältä sivulta paikalleen ja lukitse päätypontti 
Meister – lyöntipalikkaa käyttäen. 

10 mm–15 mm

10 mm–15 mm

Uiva asennus kalanruotoon

7

9

11

8

10

12

Vaihtoehto 1
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Kuvat 13 - 15
Jatka asennusta samaan tapaan. Lankut pitää ensin asentaa pitkältä sivulta ja 
sitten vasta päätypontit lukitaan. Joissain tapauksissa ei ole mahdollista toimia 
näin, mutta unizip lukkopontti mahdollistaa asentamisen myös eri suunnista. 

Kuva 16
Asenna ensimmäinen kalanruotorivi seinästä seinään. Voit mahdollisesti käyttää 
tästä yli jääneet lankut pätkät seuraavan rivin aloittamiseen. Käytä kiiloja sei-
nien vierustoilla, jotta lattia ei pääse liikkumaan asennusvaiheessa.

Kuvat 17 - 18
Jatka asentamista kuvien osoittamalla tavalla, rivi kerrallaan. Asenna seuraava 
rivi aina päästä päähän ja muista jättää liikuntavara seinien sekä kiinteiden 
rakenteiden ympärille. 

Uiva asennus kalanruotoon

13

15

17

14

16

18

Vaihtoehto 1

Vaihtoehto 1

Vaihtoehto 1

Vaihtoehto 1
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Seinän suuntainen asennustapa (vaihtoehto 2) 

Kuva 19
Aloita mittaamalla huoneen keskilinja ja merkkaa se. Aloita asennus kuvan 
tapaan huoneen keskeltä. 

Kuva 20
Asenna kaksi ensimmäistä lautaa taittamalla laudan päätypontti kuvan mukai-
sesti paikalleen.

Kuvat 21 - 22
Aseta sitten kolmas lankku pitkältä sivulta paikalleen ja lukitse päätypontti 
Meister – lyöntipalikkaa käyttäen. 

Kuva 23
Jatka asentamista samaan tapaan, keskilinja huomioiden. Leikkaa molempiin 
päätyihin sopivat palaset ja liima ne ponteista paikalleen. Asenna ensimmäinen 
kalanruotokuvio siten, että se on seinästä seinään. Muista jättää liikuntavara n. 
10–15 mm:n seinien vierustoille. Asenna asennuskiilat parketin ja seinän väliin, 
jotta ensimmäinen rivi pysyisi paikoillaan. 

50%

50%

Uiva asennus kalanruotoon

19

21

23

20

22

Vaihtoehto 2

Vaihtoehto 2
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400–500 mm

Kuvat 24 - 25
Jatka asentamista kuvien 24 ja 25 tapaan rivi kerrallaan. 

Kuva 26
Poista seuraavaksi kiilat parkettilattian ja seinien välistä.

Kuva 27
Ruuvaa jalkalistan pidikkeet seinään kiinni 40–50 cm:n välein. Jotta jalkalista 
istuisi tiukasti, älä asenna niitä epätasaiselle seinälle.

Kuva 28
Aseta jalkalista pidikkeeseen ylhäältä päin ja paina se alas. Asenna jalkalistojen 
jatkoliitoksien kohdalla pidike niin, että se tulee puoliksi kummankin listan 
kohdalle, jotta lista pysyisi hyvin paikallaan. Vältä silikonituotteiden joutumista 
kosketuksiin jalkalistojen kanssa.

Uiva asennus kalanruotoon

Vaihtoehto 2 Vaihtoehto 2
24 25

26 27

28
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Asennus liimattuna

Parketin voi asentaa lattiaan kahdella tapaa: uivana asennuksena tai liimaamalla 
parketti kokonaan alustaan kiinni. Uiva asennus on nopein ja edullisempi, siksi 
se onkin yleisin asennustapa. 

Alustaan liimaus on tapana työläämpi kuin uiva asennus, mutta tuloksena on 
hiljainen ja erittäin jämäkkä lopputulos. Alustaan liimaamisessa on hyötyä mm. 
sellaisissa tiloissa, joissa lämpötilan- ja ilmankosteuden vaihtelut ovat suuria.

Myyntipalvelumme auttaa mielellään, jos tarvitset lisätietoja Meister-parketin 
asentamisesta liimattuna.
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Puhdistus ja hoito 

Arvon säilyttäminen

• Ylläpidä oikeaa huonelämpötilaa n. 18-22°C asteessa. Ilman suhteelli-
sen kosteuden tulisi olla ympäri vuoden n. 30–65% RH. Jos ilmankos-
teus laskee alle 30% lämmityskaudella, käytä ilmankostuttimia, jottei 
parketti vaurioidu.

• Voimakkaat huonelämpötilan ja kosteuden vaihtelut sekä liian alhai-
nen tai liian korkea kosteus voivat aiheuttaa halkeamia, saumojen 
avautumista, narinaa, kupristumista jne.

• Vältä hiekkaa ja likaa lattialla, koska nämä naarmuttavat parketin 
pintaa.

• Poista lattialla seisovat nesteet heti.
• Älä kastele lattiaa. Mopin kosteus on sopiva, kun pesuvesi haihtuu 

lattian pinnalta parissa minuutissa. Älä käytä höyrypesuria parketin 
pesuun.

• Käytä vain hoito-ohjeiden mukaisia pesuaineita parketin pesuun. 
• Kiinnitä tuoleihin ja pöytiin huopatassut. Toimistotuoleissa on oltava 

pehmeät rullat tai kuormittuvat pinnat on suojattava matoilla. Parketin 
takuu ei kata mekaanisesta kulumisesta tai iskuista johtuvia jälkiä.

Parketti on asennuksen ja ensimmäisen siivouksen jälkeen yleensä heti 
valmis käytettäväksi. Lattia kestää vuosia, kun se on oikein asennettu, 
käytetty ja hoidettu. Parkettilattioissa on esikäsitelty pinta, joten ne on 
helppo pitää puhtaana. Puulattialle on kuitenkin ominaista, että käytön 
jäljet näkyvät lattian pinnassa kulutuksen mukaan.

Käyttöönottosiivous asennuksen jälkeen

• Poista irtopöly ja pienet roskat pölynimurilla tai harjalla.
• Moppaa parketti mikrokuitulevymopilla lämpimällä vedellä, ja käytä 

tarvittaessa valmistajan suosittelemaa pesuainetta.
• Mikäli parketti pitää asennuksen jälkeen suojata muun remontin jat-

kuessa, varmista, että parketti on täysin kuivunut pesun jälkeen ennen 
kuin peität / suojaat lattian.

• Huomioithan, että parkettilattiaan ei saa suoraan liimata teippiä, koska 
teippi vahingoittaa lattian uutta pintaa (lattian lakka- tai öljypinta 
menee pilalle teipatusta kohdasta).

Vaurioiden välttäminen

• Uusi parkettilattia on hyvä suojata lialta, esim. eteismatolla.
• Kiinnitä tuolien ja pöytien jalkoihin sekä kalusteiden alle huopatassut, 

jotka estävät lattiaa naarmuuntumasta. 
• Toimistotuoleissa, siirrettävissä kaapeissa ja vastaavissa on käytettävä 

pehmeäpintaisia rullia. 
• Erittäin kuormitetut lattian osat voi lisäksi suojata erityisillä suojama-

toilla.
• Suosittelemme puhdistamaan parkettilattian säännöllisesti pölynimu-

rilla, jonka suuttimessa on harjat, tai vaihtoehtoisesti harjalla.
• Lika poistetaan kostealla mikrokuituisella levymopilla. Moppauksen 

jälkeen pyyhi lattia tarvittaessa kuivalla liinalla, jos kosteus ei haihdu 
parissa minuutissa lattian pinnalta.
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Huoneilma ja värimuutokset 

Värinmuutokset valon vaikutuksesta

Päivänvalo aiheuttaa puussa kemiallisia reaktioita, mikä johtaa värinmuutoksiin. 
Tämä värinmuutos tapahtuu vain puun pinnassa. Useimmat puulajit muuttavat 
väriä ja tummuvat ajan kuluessa, toiset muuttuvat kellertäviksi. Kaiken kaik-
kiaan lattia muuttuu tasapainoisemmaksi ja yhtenäisemmäksi värinmuutoksen 
aikana. Pienet värierot tasoittuvat näin automaattisesti ajan kuluessa.

Parketti ja huoneilma

Puu on kosteutta sitova materiaali, joten se ottaa vastaan ja varaa kosteutta. 
Toisaalta tämä tuo mukanaan kyvyn sopeutua ilmaston mukaan ja toisaalta 
epäkohtana on kosteuden aiheuttama turpoaminen ja kuivuessa kutistuminen.

Huoneilman laatu siis määrää sen turpoaako vai kutistuuko parketti. 

Jos huoneilma on liian lämmin tai kuiva, lattia kutistuu (rakoilee) ja jos ilma on 
taas liian kostea, lattia turpoaa.

Kesällä eli kosteana kautena on huolehdittava huoneiston riittävästä tuuletuk-
sesta.

Talvella eli kuivana kautena on vastaavasti huolehdittava oikeasta ilmankosteu-
desta, esimerkiksi ilmankosteuttajaa hyödyntäen.



Aukioloajat

Myymälä avoinna 
Arkena 9.00-17.00 
Keskiviikkona 9.00-18.00 
Lauantaina 10.00-15.00

Varasto avoinna 
Arkena 9.00-17.00

Varasto suljettu lauantaisin, 
jolloin materiaalinoudot eivät 
ole mahdollisia.

Yhteystiedot

Romanoff Lattiat Oy 
Kisällintie 3 b 
01730 Vantaa 
 
www.romanoff.fi 
myynti@romanoff.fi


