HOITO-OHJE
Laminaattien kulutuspinta on melamiinihartsia, kuten yleisimmin esimerkiksi työtasoissa. Pinta on sellaisenaan valmis,
joten sitä ei tarvitse eikä saa esimerkiksi vahata. Hoito on oikeastaan vain puhdistusta, mitään muuta ei tarvita. Oikein
hoidettuna laminaattipinta on siisti ja kestävä.
Pidä laminaatti puhtaana ja kuivana
Älä päästä likaa kynnystä pidemmälle. Hiekan ja kosteuden pysäyttäjinä kunnon matot ulko-ovella ja naulakon
läheisyydessä ovat tehokkaimpia. Pintaa naarmuttava hiekka tai lika on syytä poistaa välittömästi. Naarmuuntumista
ennaltaehkäisevät tehokkaasti myös huonekalujen jalkojen alle kiinnitetyt huopapalat. Laminaatit kestävät hyvin esim.
piikkikorkojen ja suurienkin koirien kynsien rasitukset, mutta hiekalla ja terävillä metalliesineillä on mahdollista saada
aikaan naarmuja.
Puhtaanapitoa helpotetaan ja lattioiden kestävyyttä parannetaan, kun lattiapinnalle tullut vesi kuivataan ja tahrat
poistetaan välittömästi. Tahrojen poistoon kannattaa käyttää nihkeäpyyhintää miedolla puhdistusaineella, jonka
jälkeen lattiakohta kuivataan. Laminaattipinta kestää mm. asetonin. Joidenkin jälkien poistamisessa voi käyttää myös
muovista pyyhekumia. Hankaavia aineita tai välineitä ei tule käyttää. Joskus jonkin terävän ja kovan esineen
aiheuttama isku voi tehdä pintaan kolon. Tällaiset vauriot saa korjattua helposti kuosin värisellä laminaateille
tarkoitetulla korjauspastalla.
Laminaatin puhdistaminen
Laminaattien puhdistukseen riittävät yleensä imurointi ja aivan kuiva mikrokuitumoppi. Silloin, kun puhdistuksessa
käytetään vettä, on pyyhintä tehtävä nihkeällä, ei märällä. Suositeltavin puhdistusaine on mieto, neutraali
yleispuhdistusaine, jossa on enintään 5 % saippuaa, annostus n. 10 ml/5 l vettä. Puhdistusaineen tarkoitus on vain
pienentää hieman veden pintajännitystä, että rasvainenkin pöly voi tarttua pesuveteen. Veden pintajännityksen
käytännössä poistavia astianpesuaineita tai saippuapitoisia puhdistusaineita ei saa käyttää.
Paikkakunnilla, joissa vedessä on runsaasti kalkkia, pelkällä vedellä pyyhkiminen voi aiheuttaa kalkkisaostumia
puhdistettaville pinnoille, joten ns. kovan veden alueilla on aina käytettävä myös normaaleja alkalisia puhdistusaineita
annosteluohjeiden mukaan. Laminaattien pinta on kova eikä se ime itseensä likaa. Paras lopputulos saavutetaan, kun
nihkeäpyyhinnänkin jäljet kuivataan puhtaalla mopilla (vrt. lasi- ja peilipintojen puhdistus).
Nämä asennus- ja hoito-ohjeet saattavat poiketa joiltakin osin valmistajan ohjeista. Ohjeet perustuvat Suomen omiin
SisäRYL-säädöksiin sekä rakennusmääräyksiin.
Hyvinvointia itselle, parketille ja laminaatille
Kotona ei pitäisi palella eikä hiota, siellä ei tulisi kärsiä vedosta eikä talvikuivuuden aiheuttamasta kutinasta ja
limakalvojen kuivumisesta. Pitämällä huoneilman kosteuden oikealla tasolla, edesautat itseä, perhettä sekä parketti/laminaattilattiaa voimaan paremmin.
•

Sisälämpötilan tulisi olla noin 21 °C.

•

Huoneilman suhteellisen kosteuden tulee olla laminaateilla 30–75 % ja parketeilla 35–60 % RH. Tilannetta
kannattaa seurata luotettavalla, mieluummin digitaalisella mittarilla.

•

Talvella, kun sisäilmaa lämmitetään ja ulkona on kylmää ja kuivaa, sisäilman kosteus saattaa laskea niin alhaiseksi,
että iho ja limakalvot kuivuvat, nenä tuntuu tukkoiselta ja kurkkua kuivaa. Liian alhainen huoneilmankosteus lisää
myös sisäilman pölyisyyttä ja sähköisyyttä. Huolehtimalla oikeasta huoneilman suhteellisesta kosteudesta,
voidaan välttyä edellä mainituilta haitoilta.

•

Liian alhainen ilmankosteus kuivattaa myös puuta. Sen seurauksena voi parketissa ja laminaatissa esiintyä
rakoilua sekä myös vaurioitumista. Mikäli suhteellinen huoneilman kosteus laskee talvella alle 35 % RH, tulee
sisäilman kosteutta lisätä esim. ilmankostuttajalla. Näin sinä ja perheesi, parketti-/laminaattilattiat ja muut puusta
tehdyt tuotteet esimerkiksi huonekalut, paneelit ja soittimet, kuten paino ja viulu, voivat paremmin.

