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Lakattujen ja öljyttyjen
parkettien hoito-opas

Lakatun parketin hoito

Öljytyn parketin hoito

Säännöllinen puhdistus ja hoito ovat parketin paras suoja.

Öljytty parketti vaatii säännöllistä hoitoa heti lattian asennuksen
jälkeen.

• Normaalin siivouksen yhteydessä riittää lakaiseminen, imurointi tai
pyyhkiminen nihkeällä liinalla. Kostea lattia kuivataan huolellisesti
kuivalla liinalla.
• Kevyesti likaantunut lattia puhdistetaan nihkeällä liinalla ja
tarvittaessa käytetään neutraalia tai heikosti emäksistä (pH 6-8)
puhdistusainetta, esimerkiksi Kiilto Kainoa tai Kiilto Parkettipesua.
Käytä puhdistuainetta ainevalmistajan ohjeiden mukaisesti. Liiallinen
puhdistusaineen käyttö saattaa aiheuttaa lakkapinnan vioittumista
ja lattiapinnan liukkautta.
• Perusteellisesti puhdistettaessa parketti pyyhitään
nihkeällä liinalla ja tarvittaessa käytetään synteettistä
puhdistusainetta, esimerkiksi Kiilto Tahranpoistoa.
• Älä käytä ammoniakkipitoisia puhdistusaineita
parketin puhdistamiseen. Ammoniakki jättää sisäilmaan pistävän hajun ja se on terveydelle haitallista.
Ammoniakilla käsitelty puu muuttuu joustavaksi ja sen
solurakenne hajoaa.
• Ennen parketin vahausta, pese parketti huolellisesti,
esimerkiksi Kiilto Parkettipesulla. Kuivaa parketti huolellisesti puhtaalla liinalla ennen uuden parkettivahan levittämistä. Suosittelemme
parketin vahaukseen Kiilto Parkettivahaa.

Suojaa parkettia naarmuilta ja kolhuilta liimaamalla huonekalujen
jalkoihin huopapalat. Poista hiekka ja kovat irtoroskat parketilta heti.
Myös terävät korkokenkien korot saattavat vaurioitaa parketin pintaa.
Sisäilman suhteellinen kosteus olisi hyvä olla 30-60 % ja lämpötilan
+18 - 25 °C. Suosittelemme kuivina aikoina ilmankostuttimen käyttöä
ja kosteissa olosuhteissa kesällä ja syksyllä lämmitystä ja tuuletusta.

• Poista irtonainen lika ja pöly parketilta harjaamalla tai imuroimalla
heti asenuksen jälkeen. Pyyhkäise parketti nikeällä liinalla. Lisää pesuveteen esimerkiksi Kiilto Parkettipesua. Älä pyyhi öljyttyä parkettia
koskaan pelkällä vedellä.
• Öljykäsitelty parketti on käsitelty käyttövalmiiksi tehtaalla.
Parketti on syytä käsitellä pian asennuksen jälkeen öljytylle parketille
tarkoitetulla hoitoaineella, esimerkiksi Kiilto Solella. Ensimmäisten
viikkojen aikana käsittely kannattaa suorittaa useaan
kertaan, jotta lattian pintaan muodostuisi pitkäaikaisesti
suojaava kalvo.
• Normaaliin puhdistukseen riittää imurointi ja pyyhkiminen nihkeällä hoitoaineseokseen kastetulla mopilla
tai liinalla.
• Poista pinttyneet tahrat esimerkiksi Kiilto Tahranpoistolla.
• Lattia kannattaa uudelleenkäsitellä puunhoitoöljyllä
1-3 kertaa vuodessa kulutuksesta riippuen, esimerkiksi
Kiilto Solella.

Suojaa parkettia naarmuilta ja kolhuilta liimaamalla huonekalujen
jalkoihin huopapalat. Poista hiekka ja kovat irtoroskat parketilta heti.
Myös terävät korkokenkien korot saattavat vaurioitaa parketin pintaa.
Sisäilman suhteellinen kosteus olisi hyvä olla 30-60 % ja lämpötilan
+18 - 25 °C. Suosittelemme kuivina aikoina ilmankostuttimen käyttöä
ja kosteissa olosuhteissa kesällä ja syksyllä lämmitystä ja tuuletusta.

