
Hoito-ohje / Lasitetut laatat

Suojakäsittely ennen saumausta

Tiiviit pinnat eivät vaadi suojausta. Huokoisemmat pinnat voi käsitellä impregnointi- eli 
imeytysaineella, jota useimmiten käytetään saumojen kyllästämiseen. Aine kuluu vähitellen 
ylläpitohoidoissa laatan pinnalta, mutta jää suojaamaan saumoja. Uusi kyllästysainekäsittely 
tarpeen mukaan, erityisesti märkätiloissa. 

Käyttöönottosiivous

Tehdään laatoitustyön jälkeen.

Poista irtolika ja pöly. Kastele laatat ja etenkin saumat ennen käyttöönottosiivousta. Pese 
happamalla puhdistusaineella ja käytä puhdistukseen pienissä tiloissa hankauspesintä ja punaista 
hankauslevyä tai pesuharjaa, isoissa tiloissa lattianhoito- tai yhdistelmäkonetta ja punaista laikkaa. 
Huuhtele huolellisesti. Neutraloi pinnat tämän jälkeen pesemällä emäksisellä 
puhdistusaineliuoksella ja huuhtele huolellisesti.

Mikrokarhennetun lasitetun tai lasittamattoman liukuestelaatan puhdistuksessa varmistettava, ettei 
laatan pintaa hiota liukkaammaksi käyttämällä hankausaineita sisältäviä tuotteita. Myös laikan 
käyttö on kielletty. 

Koristelaattojen puhdistuksessa vältettävä hankaavia aineita/menetelmiä! 

HUOM! Happamien aineiden käytön soveltuvuus sementtipohjaisten saumalaastien yhteydessä on 
aina tarkistettava sauma-aineen toimittajalta.

Ylläpitohoito

Poista irtolika kuivilla tai nihkeillä menetelmillä käyttökohteen vaatimusten mukaan. Käytä 
puhdistukseen neutraalia, heikosti emäksistä tai tarvittaessa emäksistä puhdistusainetta. Vaaleista 
saumoista voi tummentumat pestä klooria sisältävällä puhdistusaineella.

Säännöllinen kosteapyyhintä yhdistettynä puhdistus- ja hoitokäsittelyaineisiin sekä kerrostumia 
muodostavien (akrylaatteja ja vahoja sisältävien) aineiden välttäminen on erittäin tärkeää.
HUOM! Klooripitoinen aine ja hapan aine eivät sovellu käytettäviksi samanaikaisesti.

Mikrokarhennetun lasitetun tai lasittamattoman liukuestelaatan puhdistuksessa varmistettava, ettei 
laatan pintaa hiota liukkaammaksi käyttämällä hankausaineita sisältäviä tuotteita. 

Saostumien poisto

Kostuta lattia puhtaalla vedellä ja puhdista happamalla aineella ainevalmistajan ohjeen mukaisesti. 
Menetelmänä tilan koosta riippuen pesuharja, hankauspesin ja siniset hankauslevyt tai 
lattianhoitokone ja siniset laikat. Huuhtele huolellisesti.



Hoito-ohje / Sileäpintaiset lasittamattomat laatat

Suojakäsittely ennen saumasta

Sileäpintaiset laatat eivät vaadi suojausta.             

Käyttöönottosiivous

Tehdään laatoitustyön jälkeen.

Poista irtolika ja pöly. Kastele laatat ja etenkin saumat ennen käyttöönottosiivousta vedellä. Pese 
happamalla puhdistusaineella ja käytä puhdistukseen pienissä tiloissa hankauspesintä ja 
punaista hankauslevyä, tai pesuharjaa, isoissa tiloissa lattianhoito- tai yhdistelmäkonetta ja 
punaista laikkaa. Huuhtele huolellisesti. Neutraloi pinnat tämän jälkeen pesemällä emäksisellä 
puhdistusaineliuoksella ja huuhtele huolellisesti.

Mikrokarhennetun lasitetun tai lasittamattoman liukuestelaatan puhdistuksessa varmistettava, 
ettei laatan pintaa hiota liukkaammaksi käyttämällä hankausaineita sisältäviä tuotteita. Myös 
laikan käyttö on kielletty.

HUOM! Sementtipohjaiset saumalaastit eivät yleisesti kestä hapanta ainetta, tarkistettava sauma-
aineen toimittajalta.

Ylläpitohoito

Poista irtolika kuivilla tai nihkeillä menetelmillä käyttökohteen vaatimusten mukaan. Käytä 
puhdistukseen neutraalia, heikosti emäksistä tai tarvittaessa hapanta puhdistusainetta. Vaaleista 
saumoista voi tummentumat pestä klooria sisältävällä puhdistusaineella.

Säännöllinen kosteapyyhintä yhdistettynä puhdistus- ja hoitokäsittelyaineisiin sekä kerrostumia 
muodostavien (akrylaatteja ja vahoja sisältävien) aineiden välttäminen on erittäin tärkeää.
HUOM! Klooripitoinen aine ja hapan aine eivät sovellu käytettäviksi samanaikaisesti. 

Mikrokarhennetun lasitetun tai lasittamattoman liukuestelaatan puhdistuksessa varmistettava, 
ettei laatan pintaa hiota liukkaammaksi käyttämällä hankausaineita sisältäviä tuotteita. Myös 
laikan käyttö on kielletty.

TÄRKEÄÄ! Happamien aineiden käytön soveltuvuus sementtipohjaisten saumalaastien 
yhteydessä on aina tarkistettava sauma-aineen toimittajalta.



Hoito-ohje / Kiillotetut lasittamattomat laatat

Suojakäsittely ennen saumausta

Jos sauman väri poikkeaa laatan väristä, on suositeltavaa suojakäsitellä laattapinta ennen 
saumausta.

Käyttöönottosiivous

Tehdään laatoitustyön jälkeen.

Poista irtolika ja pöly. Kastele laatat ja etenkin saumat ennen käyttöönottosiivousta. Pese 
happamalla puhdistusaineella ja käytä puhdistukseen pienissä tiloissa hankauspesintä ja 
punaista hankauslevyä, tai pesuharjaa, isoissa tiloissa lattianhoito- tai yhdistelmäkonetta ja 
punaista laikkaa. Huuhtele huolellisesti. Neutraloi pinnat tämän jälkeen pesemällä emäksisellä 
puhdistusaineliuoksella ja huuhtele huolellisesti.

HUOM! Happamien aineiden käytön soveltuvuus sementtipohjaisten saumalaastien yhteydessä 
on aina tarkistettava sauma-aineen toimittajalta.

Suojakäsittely saumauksen jälkeen

Suojakäsittely on hyvä tehdä käyttöönottosiivouksen jälkeen ja uusia tarpeen mukaan. Tämä 
tarpeellinen etenkin vaaleille ja tasavärisille pinnoille.

Ylläpitohoito

Poista irtolika kuivilla tain nihkeillä menetelmillä käyttökohteen vaatimusten mukaan. Käytä 
puhdistukseen neutraalia, heikosti emäksistä, tai tarvittaessa hapanta puhdistusainetta. Vaaleista 
saumoista voi tummentumat pestä klooria sisältävällä puhdistusaineella.

Säännöllinen kosteapyyhintä yhdistettynä puhdistus- ja hoitokäsittelyaineisiin sekä kerrostumia 
muodostavien (akrylaatteja ja vahoja sisältävien) aineiden välttäminen on erittäin tärkeää.
HUOM! Klooripitoinen aine ja hapan aine eivät sovellu käytettäviksi samanaikaisesti. 

TÄRKEÄÄ! Happamien aineiden käytön soveltuvuus sementtipohjaisten saumalaastien 
yhteydessä on aina tarkistettava sauma-aineen toimittajalta.



Hoito-ohje / Karheat lasittamattomat laatat

Suojakäsittely ennen saumausta

Suojaa laatat tarvittaessa ennen saumausta vesipohjaisella suojausaineella etiketin ohjeen 
mukaan.

Käyttöönottosiivous

Tehdään laatoitustyön jälkeen.

Poista irtolika ja pöly. Kastele laatat ja etenkin saumat ennen käyttöönottosiivousta vedellä. Pese 
happamalla puhdistusaineella ja käytä puhdistukseen pienissä tiloissa hankauspesintä ja punaista 
hankauslevyä, tai pesuharjaa, isoissa tiloissa lattianhoito- tai yhdistelmäkonetta ja punaista 
laikkaa. Huuhtele huolellisesti. Neutraloi pinnat tämän jälkeen pesemällä pesuaineliuoksella ja 
huuhtele huolellisesti.

Mikrokarhennetun lasitetun tai lasittamattoman liukuestelaatan puhdistuksessa varmistettava, 
ettei laatan pintaa hiota liukkaammaksi käyttämällä hankausaineita sisältäviä tuotteita. Myös 
laikan käyttö on kielletty.

HUOM! Happamien aineiden käytön soveltuvuus sementtipohjaisten saumalaastien yhteydessä 
on aina tarkistettava sauma-aineen toimittajalta.

Ylläpitohoito

Poista irtolika kuivilla, kosteilla tai märillä menetelmillä käyttökohteen vaatimusten mukaan. Käytä 
puhdistukseen neutraalia, heikosti emäksistä, tai tarvittaessa hapanta puhdistusainetta. Vaaleista 
saumoista voi tummentumat pestä klooria sisältävällä puhdistusaineella.

On varmistettava, ettei laatan pintaa hiota liukkaammaksi käyttämällä hankausaineita sisältäviä 
tuotteita tai menetelmiä. Puhdistuskonetta käytettäessä on käytettävä pehmeää harjaa.

Säännöllinen kosteapyyhintä yhdistettynä puhdistus- ja hoitokäsittelyaineisiin sekä kerrostumia 
muodostavien (akrylaatteja ja vahoja sisältävien) aineiden välttäminen on erittäin tärkeää.
HUOM! Klooripitoinen aine ja hapan aine eivät sovellu käytettäviksi samanaikaisesti.

TÄRKEÄÄ! Happamien aineiden käytön soveltuvuus sementtipohjaisten saumalaastien 
yhteydessä on aina tarkistettava sauma-aineen toimittajalta.


