LAKATUN PARKETIN HOITO
Parketti on asennuksen ja ensimmäisen siivouksen jälkeen yleensä heti valmis käytettäväksi.
Lattia kestää vuosia, kun se on oikein asennettu, käytetty ja hoidettu.
Puulattialle on kuitenkin ominaista, että käytön jäljet näkyvät lattian pinnassa kulutuksen mukaan.
SÄÄNNÖLLINEN HOITO
Tarkistathan aina valmistajan suositukset ja ohjeet käytettävistä aineista ja käytä valmistajan suosittelemia
hoito- ja puhdistusaineita.
Suosittelemme pesuliuokseksi lämmintä vettä ja puhdistusainetta.
Vaikeampien tahrojen poistoon suosittelemme vahvempaa pesuaineliuosta ohjeiden mukaisesti.
Myymme laadukkaita hoito- ja puhdistusaineista myymälässämme ja verkkokaupassa www.romanoff.fi.
Myyntihenkilökuntamme auttaa myös mielellään oikean tuotteen valinnassa.

MUISTA NÄMÄ!
Lika, pöly ja vesi
•
•
•

Estä ulkoa tulevan pölyn, hiekan ja kivien kulkeutuminen parketille ovimatoilla.
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.
HUONEILMA JA PARKETTI
Ilmankosteus- ja lämpötila

On hyvä tietää, että puu on kosteutta sitovaa materiaalia. Siksi se ottaa vastaan ja varaa kosteutta.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että parkettilattian kostuessa se turpoaa ja parkettilattian kuivuessa se
kutistuu ja saattaa aiheuttaa rakoilua. Siksi huoneilman tasapaino ja laatu määrää sen, että turpoaako vai
kutistuuko puu.

Kesällä eli kosteana kautena on huolehdittava huoneiston riittävästä tuuletuksesta.
Talvella eli kuivana kautena, kun huoneilman kosteus on alhainen, on vastaavasti huolehdittava oikeasta
ilmankosteudesta, esimerkiksi ilmankosteuttajaa hyödyntäen.
Ylläpidä oikeaa huoneilmankosteutta ja lämpötilaa kaikkina vuodenaikoina. Suositeltava ohjeiden
mukainen ilmankosteus on 40-60% RH (suhteellista kosteutta) ja lämpötila +18-24°C. Suositusarvojen
ylittäminen tai alittaminen rasittaa aina parkettia ja vaikuttaa heikentävästi lattian toimivuuteen.
Suosittelemmekin, että huoneilman lämpötilaa ja suhteellista kosteutta seurataan digitaalisella
yhdistelmämittarilla kaikkina vuodenaikoina.

VALO JA PARKETTI
Värinmuutokset valon vaikutuksesta
Päivänvalo aiheuttaa puussa kemiallisia reaktioita, mikä johtaa värinmuutoksiin.
Tämä värinmuutos tapahtuu vain puun pinnassa.
On täysin normaalia, että useat puulajit muuttavat väriä ja tummuvat ajan kuluessa.
Toiset puulajit muuttuvat myös kellertäviksi.
Yhteystiedot
Romanoff Lattiat Oy
Kisällintie 3 b
01730 Vantaa
www.romanoff.fi
Sähköposti: myynti@romanoff.fi
Puhelin: 0600 550010 (2,01€ / minuutti + pvm tai mpm)

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

Varasto avoinna
Arkena klo 9.00-17.00

