
FIN  
Ennen kuin aloitetaan asennustyö, pyydämme huolellisesti tutustumaan 
alla oleviin PARKETIN ASENNUSOHJEISIIN! 
 
Mikäli talo on uusi, huoneita on tuuletettava ja lämmitettävä vähintään yhden kuukauden ajan ennen parketin 
asennusta rakennuskosteuden vähentämiseksi. Lämpötilassa 14-23oC, suhteellisen kosteuden (RH) on oltava 40-
60% sekä asennuksen aikana että sen jälkeen! 
 
Lautaparketti ESTA PARKET asennetaan ”uivaksi” lattiaksi. Tämä asennustapa ei vaadi erikoisosaamista eikä vie 
paljoakaan aikaa. 
Parkettilaudat tulee asentaa kuivalle, kiinteälle ja tasaiselle alustalle. Ennakkoon varmistettava (esimerkiksi suoralla 
rimalla) alustan suoruus. Jos poikkeama on enemmän kuin 2-3 mm kahden metrin (2 m) matkalla, silloin alusta on 
ehdottomasti suoristettava. 
Tärkeää on myös tarkistaa aluslattian kosteuspitoisuus. Betonialustan kosteus ei saa ylittää 2 CM%, puualustan 8 
CM% eikä vettä hylkivän alustan 0,5 CM%. 
Ennen asennusta parkettipakkaukset on säilytettävä vaakasuorassa asennossa vähintään 48 tuntia siinä tilassa, jossa 
parketti tullaan asentamaan. Kun aloitat asennustyön, avaa paketit ja valikoi sävyltään ja kuvioltaan sopivat 
parkettilaudat niin, että asennetun parkettilattian kokonaisvaikutelma on mahdollisimman hyvä. 
 
ESTA PARKETin asennuksessa tarvitset: 
Vasara, puukapula ja lyöntirauta, mittanauha, pienihampainen käsi- tai sähkösaha, asennuskiilat. 
 
Parkettia asentaessa tulee ottaa huomioon, ettei lattian kokonaispinta-ala liikuntarakoineen olisi yli 50 m2 (n. 8 m 
lautojen pituussuuntaan ja 7 m leveyssuuntaan). Pinta-alaltaan suuremmissa tiloissa on syytä tehdä ylimääräinen 
liikuntasauma. Kengänkopina, joka syntyy parketilla käveltäessä, on puisten parkettilattioiden erikoispiirre, joten se ei 
ole peruste reklamaation esittämiseen. 
Väri- ja kuviovaihtelut ovat puun luontaisia ominaisuuksia, eikä niitä hyväksytä reklamaation esittämisen perusteeksi. 
Lautaparkettia ei saa varastoida lämmittämättömiin ja kosteisiin (kylpyhuoneet, WC-tilat) tiloihin tai ulkotiloihin. 
Parkettilaudat on tarkistettava ennen asennuksen aloittamista mahdollisten virheiden toteamiseksi. Jos viallisia lautoja 
on asennettu lattiaan, niistä ei voi esittää reklamaatiota. Niistä laudoista, joissa on havaittu virheitä ennen asennusta, 
voidaan esittää reklamaatio. Reklamaatio tule esittää parketin myyjälle. 
 
Parketin asennus lattialämmitysjärjestelmän päälle 
Ennen parketin asennusta, lattialämmityksen pitää olla kytkettynä hyvissä ajoin. Niin, että perusta on lämmin. 
Lämmittämisprosessi aloitetaan niin, että järjestelmän työlämpötilaa nostetaan vähitellen 20 -asteesta 50 -asteeseen 
ensimmäisten neljän päivän aikana (10 /vrk), minkä jälkeen ylläpidetään järjestelmän maksimilämpötilaa 11 päivän 
ajan. 16. ja 18. päivien välisenä aikana lämpötila lasketaan 50 -asteesta 20 -asteeseen (10 /vrk), minkä jälkeen 
järjestelmä pidetään kytkettynä tässä tilassa prosessin 23. päivään asti. 23. ja 27. päivien välisenä aikana toistetaan 
lämpötilan nosto 20 -asteesta maksimilämpötilaan, ja 28. ja 30. päivien välisenä aikana lämpötila lasketaan vähitellen 
50 -asteesta 20 -asteeseen. Prosessin 19. päivänä on välttämätöntä tehdä perustan kosteuspitoisuuden 
kontrollimittaus, jolloin kosteuspitoisuus ei saa ylittää vaadittua tasoa. 
 
Huolehtikaa siitä, ettei lattian pintalämpötila milloinkaan ylitä 27, ja että sisälämpötila olisi aina välillä 14-23oC 
 
Parketin puhdistus 
Välttäkää hiekan ja lian pääsy lattiallenne, pitämällä kynnysmattoa ulko-ovella. Poistakaa lika ja hiekka imuroimalla tai 
lakaisemalla. Perusteellisessa siivouksessa käyttäkää kosteaa (ei märkää!) riepua. Veteen voi hiukan lisätä 
pesuainetta. Erikoispesuaineita lakatuille ja öljypintaisille puulattioille voi hankkia alan liikkeistä. Älkää koskaan 
käyttäkö liikaa vettä puisten parkettilattioita pestessä. Emme suosittele vahan käyttöä lakattujen lattioiden hoidossa. 
 
Lattian suojaaminen naarmuilta 
Puisten lattioiden suurimmat viholliset ovat vesi ja hiekka. Suojellakseen niiden aiheuttamista vaurioista 
suosittelemme, että ulko-oven molemmin puolin käytettäisiin ovimattoja. Huonekalujen ja muiden lattialla seisovien 
esineiden jalkojen alle suosittelemme liimaamaan huopapalaset (joita ei missään tapauksessa saa naulata kiinni). 
Konttorihuonekalujen, kuten pyörillä varustettujen työtuolien alla, on käytettävä esim. roll-stop – tyyppisiä irtomattoja. 
Poistakaa lattialtanne välittömästi hiekka, lika ja valunut neste. Muistakaa, että korkokengät voivat vaurioittaa 
lattianne. 
 
Tahranpoisto 
Älkää unohtako, että tuoreen tahran poisto on aina huomattavasti helpompaa. Käyttäkää seuraavia aineita 
tahranpoistoon: 
Hedelmät ja marjat, mehu, maito, kerma, miedot alkoholijuomat, olut, viina, kahvi, tee, virtsa – Puhdistusaineliuos / 
Suklaa, rasva, voi, kenkien kiillotus-voide, terva, kengänjäljet, noki – Tärpätti / Tussi, merkintäkynä, kuulakärki-kynä, 
muste, huulipuna – Metyylialkoholi / Veri - Kylmä vesi 
 
Takuuehdot 



Lain mukaan tulevan takuun lisäksi Technomar & Adrem Ltd. antaa takuun ESTA PARKET - merkiselle parketille, 
jos seuraavia ehtoja noudatetaan. 
 
1.Takuuaika ja takuun laajuus 
Technomar & Adrem Ltd. takaa, että takuuehtoja noudattamalla ESTA PARKET - merkkinne parketti pysyy 
käyttökunnossa vähintään 20 vuotta hankintapäivästä alkaen. Takuu on voimassa, jos 
ESTA PARKET - merkistä parkettia käytetään poikkeuksetta yksityisasunnoissa, joissa on normaali kulutuskuormitus 
ja normaalit asuinolosuhteet (huonelämpötila 14…23oC ilman suhteellisen kosteuden ollessa 40…60 RH%). 
Tämä takuu ei koske sellaista parkettia, joka on asennettu kosteisiin tiloihin. Poikkeuksia, jotka eivät kuulu takuun 
piiriin, ovat optiset puutteet, kuten esimerkiksi värisävyjen ero, liitososat, painaumat, ilmastomuutoksista johtuvat 
muodonmuutokset, parketin pintakerroksen kuluminen. Takuun piirissä eivät ole vauriot, jotka johtuvat: 
ammattitaidottomasta parketinkäsittelystä; 
kosteuden vaikutuksesta; onnettomuuksista tai ylivoimaisesta esteestä (force-majoure); sekä tapahtumista, jotka eivät 
ole tavallisia asuinympäristössä. Takuu peruuntuu, jos parkettia korjataan. 
 
2. Parketin asennus 
Takuu on voimassa vain, jos parketin asennuksessa on noudatettu seuraavia määräyksiä: 
- ESTA PARKET – merkkinne koottava parketti on asennettu asennusohjeiden mukaisesti ja asennuksessa on 
käytetty suositeltuja työkaluja. 
- Perustus on ollut sopiva parketin asennusta varten asennusohjeiden mukaisesti. 
- Alusmateriaalina suosittelemme käyttää ProVent (TM) hengittävää alusmateriaalia. 
- Erityistä huolellisuutta on noudatettu määräyksissä, jotka koskevat lattian kosteusmäärää (perustusta), ilmasto-
olosuhteita ja lattian asennuksen valmistelutöitä. (Asennus- sekä hoito-ohjeet ovat joka toisessa 
parkettipakkauksessa) 
 
3. Huolto, hoito ja kunnon ylläpito 
Tämä takuu on voimassa vain, jos koottavaa parkettia on puhdistettu, hoidettu ja pidetty kunnossa puhdistus- ja hoito-
ohjeiden mukaan. 
 
4. Tavanomainen kuluminen 
Parketin pintakerros kuluu tavallisessa käytössä. Tämä kuluminen ei kuulu takuun piiriin. 
 
5. Reklamaatiot 
Kaikki takuun piiriin kuuluvat valitukset on tehtävä kirjallisesti Technomar & Adrem Ltd:lle tai kaupan tehneelle 
yritykselle. Alkuperäinen ostokuitti toimii takuutodistuksena. 
 
6. Takuupalvelut 
Takuun puitteisiin kuuluvat reklamaatiot hoidetaan parketin myyneen yrityksen kautta, vaihtamalla viallinen parketti 
uuteen. Mikäli täysin samanlaista parkettia ei enää löydy, korvataan se mahdollisimman samanlaisella tuotteella. 
Kaikki Technomar & Adrem Ltd:lle osoitetut, takuun ulkopuolelle jäävät reklamaatiot, mukaan lukien parketin 
asennukseen ja purkuun liittyvät työt sekä niihin liittyvien välillisten tappioiden korvaaminen, jätetään huomioimatta. 
Takuuaika ei pitene takuun piiriin kuuluvien reklamaatioiden käsittelyn johdosta. Tämän takuun johdosta syntyneiden 
reklamaatioiden valitusaika päättyy 6 kk kuluttua vian havaitsemisesta, kuitenkaan ei aikaisemmin kuin takuuaika. 


