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Hoito-ohje laminaattilattioille
Laminaattilattioiden hoito on pääasiassa vain puhtaanapitoa. Laminaattilattian pinta on
sellaisenaan käyttövalmis, kestävä ja helppohoitoinen. Pintaa ei siten tarvitse eikä sitä
myöskään saa hioa, lakata tai vahata.
Laminaattilattioilla on kuusi normienmukaista käyttösuositusluokkaa kevyen kulutuksen
asuinkäytöstä aina kovan kulutuksen käyttöön julkisissa tiloissa. Lattiamateriaalien valinta
käyttöolosuhteita vastaaviksi on tärkeää ja normituksen ansiosta luotettavaa sekä helppoa.
Normaalikäytössä yleensä pelkkä imurointi tai esim. kuivalla käsittelemättömällä mikrokuitumopilla
pyyhkiminen riittävät.
Mikäli puhdistukseen käytetään vettä, sitä on käytettävä varoen. Lattia pitää pyyhkiä nihkeällä
(ei vettä valuvalla) liinalla. Puhdistusaineeksi soveltuu laminaattilattian hoito-ohjeessa mainittu
puhdistusaine tai mieto yleispuhdistusaine, joita on käytettävä ehdottomasti annosteluohjeen
mukaisesti. Puhdistusainetta ei saa yliannostella. Myöskään ei saa käyttää saippuapohjaisia
aineita. Mikäli käytetään saippuapohjaisia aineita tai mietoakin yleispuhdistusainetta
yliannostellaan, käytettävästä pesuliuoksesta tulee liian vahva, joka kuivuttuaan lattiapintaan jättää
siihen ikävän kerrostuvan likaa sisältävän puhdistusainekalvon.
Pesuliuos on ollut liian vahva, jos lattiaan jäävät pyyhkimisjäljet kuivumisen jälkeen näkyviin tai
esim. märät koirantassut tai märät jalan jäljet jäävät näkymään lattialle. Pesuveden sekä mopin
on myös oltava riittävän puhtaita, ettei likaa vain siirretä paikasta toiseen. Moppi on tarvittaessa
pestävä pesukoneessa, että se säilyttää imukykynsä.
Markkinoilla on erilaisia polymeerejä ja saippuaa paljonkin sisältäviä puhdistus- ja hoitoaineita,
joita niiden valmistajien mukaan voi käyttää laminaattilattioiden hoitoon, kiiltoasteen
muuttamiseen tai puhdistukseen. Näihin aineisiin on syytä suhtautua hyvin varauksellisesti.
Laminaattilattioiden valmistajat ja maahantuojat eivät suosittele näiden valmisteiden käyttöä.
Pöydän ja tuolien jaloissa on syytä käyttää huopa- tai muita suojuksia. Painavat kalusteet pitää
siirtää kantamalla, ei työntämällä. Riittävän hyvä ovimatto suojelee lattiapintaa pysäyttämällä
karkean lian ja kosteuden. Mikään lattiapäällyste ei kestä naarmuuntumattomana teräviä kiviä
tai metalliesineitä. Tummissa kuoseissa jossain valossa saattaa pienten naarmujen näkyminen
korostua. Laminaattilattia kestää kuitenkin hyvin esim. koiran kynnet, lasten kovatkin leikit, kengistä
syntyvän pistekuormituksen jne.
Nestemäiset tahrat on poistettava välittömästi nihkeällä liinalla ja tarvittaessa miedolla
yleispuhdistusaineella. Itsepintaisten tahrojen poistoon soveltuvat laminaattilattian hoito-ohjeissa
mainittu tahranpoistoaine tai taloussprii, puhdistettu bensiini sekä asetoni.
Huolehtimalla oikeista huoneilman lämpötilasta (18-22˚C) ja huoneilman suhteellisesta
kosteudesta (30-65%RH) laminaattilattia kestää ja säilyy hyvänä.

