
 
 
Lattianpäällysteiden yleiset asennus- ja hoito-ohjeet 
 
 
 
Valikoimamme lattianpäällysteissä on pääsääntöisesti kiinnitysmekanismina taittolukkopontti. 
Lautojen päätypontteissa on useaa eri rakennetta. Lattioiden asennuksessa ei tarvitse käyttää 
liimaa. 
 
T-lock = taitettava päätypontti 
2-Lock= painettava päätypontti 
click-pontti= painettava tai rullattava päätypontti 
 
Taitettavalla päätypontilla olevien lattiamateriaalien laudat liitetään yhteen päädyistä ja taitetaan 
kiinni edelliseen riviin koko rivi kerralla. Painettavalla päätypontilla olevat lattiat voidaan kiinnittää 
lauta kerrallaan pitkältä sivulta ja vain päältä painaa päätypontit kiinni toisiinsa. Click-pontti 
painetaan kiinni päältä tai rullataan paikoilleen erikoistyökalun avulla. 
 
Yleisesti lattioiden asennuksessa huomioitavaa: 

- Betonialustalle lattioita asennettaessa betonipinnan tulee olla riittävän kuiva (betonin 
kosteus max. 85% RH, SisäRYL 2000). 

- Lattiamateriaali on tuotava huoneenlämpöön ajoissa ennen asennusta (48h.). 
- Alustan tulee olla riittävän suora (2m matkalla 2-3mm, SisäRYL 2000). 
- Lattian asennuksen ajaksi lattialämmitys kytketään pois päältä (lattian lämpötila max. 

20°C). 
- Lattiamateriaalin alle asennetaan tarvittaessa askeläänieristys sekä kosteussulku. 
- Kalusteiden ja seinien vierustoille tulee jättää riittävät elämisvarat (8 - 10mm). 
- Lattiamateriaalia ei yleensä asenneta kiintokalusteiden alla. Esim. lieden ja 

astianpesukoneen alle lattiamateriaali yleensä asennetaan normaalisti. 
- Lattioiden asennuksessa suurin yhtenäinen alue on n. 10 x 10m. Rigid-runkorakenteisilla 

lattioilla voidaan kuitenkin asentaa jopa n. 300m² suuruisia yhtenäisiä aloja. 
- Huoneet erotetaan toisistaan liikuntasaumoilla ja sauma peitetään kynnyksellä. 

- Tarkista aina tuote ennen asennusta. Virheellistä tuotetta ei tule asentaa. 
 

 
Hoito-ohjeet 
 
Kaikki lattiamateriaalit viihtyvät parhaiten tilassa jossa ilman suhteellinen kosteus on 35 - 60% RH. 
 
Lattioiden hoidossa ja puhtaanapidossa parhaat välineet ovat pölynimuri sekä mikrokuitumoppi.  
 
Käyttöönottopuhdistuksessa lattioilta pestään pois rakennustöiden aikana kerääntynyttä betoni- ja 
kipsipölyä. Tämän lian puhdistamiseen soveltuu parhaiten hapan puhdistusaine (pH 5 - 5,9).  
 



Yleispuhdistuksessa lattiat on aluksi hyvä imuroida. Puhdistus suoritetaan nihkeällä, hyvin kuivaksi 
puristetulla mikrokuitumopilla. Pesuaineen tulee olla neutraalia (pH 6 - 8) tai heikosti emäksistä 
(pH 8,1 - 10). Jos lattia jää märäksi on se hyvä kuivata.  
 
Tahrat poistetaan heti niiden synnyttä. Puhdistusaineen tulee olla neutraali tai heikosti emäksinen. 
Väri ja öljytahrojen poistoon voi kokeilla spriitä tai mineraalitärpättiä. Tahranpoiston jälkeen kohta 
huuhdellaan ja kuivataan hyvin. 
 
Rasvainen lika, kuten ihorasva jalkapohjista, näkyy herkästi mattapintaisissa tai mattalakatuissa 
lattioissa, koska rasva on kiiltävämpää kuin mattapintainen lattia. Yleispuhdistuksessa rasvaista 
likaa poistamaan kannattaa valita emäksinen (pH 10,1 - 11) puhdistusaine. 
 
Puhdistusaineen valmistajan ohjeita kannattaa noudattaa. Puhdistusainetta yliannosteltaessa se 
kerrostuu lattian pintaan ja näin kerää entistä enemmän likaa.  
 
Liuottimet, kuten asetoni ja tinneri, öljyvahat ja hiekka vahingoittavat lattiapintoja. Kumi, 
kodinkoneiden kumitassut ja kumipyöräiset vaunut, hiusväri, muovipussien painoväri öljy sekä 
petsatut huonekalujen jalat saattavat värjätä lattioita.  
 
Naarmujen välttämiseksi huonekalujen jaloissa tulee käyttää huopatassuja. Kynnysmattoja 
kannattaa käyttää ulko-ovien sisä- ja ulkopuolella. Siivottavasta liasta 80% tulee ulkoa. 
 

Valmistajan asennus- ja hoito-ohjeita tulee aina noudattaa. 


