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KÄHRS-PUULATTIOIDEN HOITO
ASUINTILOISSA
Kährsin puulattioita tulee hoitaa yksinkertaisin menetelmin, jotta ne säilyttävät alkuperäisen
kestävyytensä ja kauniin ulkoasunsa. Lattialakkamme on markkinoiden vahvin, ja se vähentää
mikronaarmujen syntymisen riskiä. Ne ovat pienenpieniä naarmuja, joita saattaa ilmestyä
lakatulle pinnalle esimerkiksi silloin, kun lattiaa pitkin vedetään huonekaluja, joiden
huopasuojat ovat kuluneet. Kährs Lacquer -lakka tekee pinnasta helppohoitoisen, koska
tahrat eivät tartu helposti.
Kährs Kährs Woodloc® ja Woodloc® 5S -ponttiliitokset mahdollistavat tiukat ja tuskin
havaittavissa olevat liitokset, mistä on myös etua lattiaa puhdistettaessa ja huollettaessa.
Kährsin pintakäsittelyn elastisuus on suunniteltu noudattamaan puun luonnollisia liikkeitä
vuodenaikojen mukaan huolimatta siitä, onko laudat lakattu vai öljytty. Tämä tarkoittaa, että
Kährs -puulattia on helppohoitoinen.
Värjätyt tuotteet menettävät pintaa kunnostettaessa alkuperäisen värinsä. Tämä tulisi muistaa
lattiaa hoidettaessa. Hoitoaineet ovat värittömiä. Kiinnitä erityistä huomiota käsiteltyihin
tuotteisiin.
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HOITO-OHJE ASUINTILOISSA – YLEISKATSAUS
ASENNUKSEN
JÄLKEEN

PÄIVITTÄIN

SÄÄNNÖLLISESTI

TARVITTAESSA

KUNNOSTUS

TÄYDELLINEN
KUNNOSTUS

LAKATUT LATTIAT

TAI

TAI

TAI

ÖLJYTYT LATTIAT

KIILTÄVIKSI LAKATUT LATTIAT

ULTRAMATTALAKATUT LATTIAT

MATTALAKATUT LATTIAT

TAI

+

TAI

TAI

TAI

TAI

TAI

OTA YHTEYS
PAIKALLISEEN
MYYNTIEDUSTAJAASI

OTA YHTEYS
PAIKALLISEEN
MYYNTIEDUSTAJAASI

TAI

P-GRADE
350–500
TAI

TAI

TAI

OTA YHTEYS
PAIKALLISEEN
MYYNTIEDUSTAJAASI
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LAKATTUJEN LATTIOIDEN HOITO
PÄIVITTÄINEN PUHDISTUS
Käytä päivittäiseen puhdistukseen
kuivamenetelmiä, kuten imurointia tai
mikrokuitumoppia.

SÄÄNNÖLLINEN HOITO
Varmista imuroimalla tai kuivamoppauksella, että
pinnassa ei ole sitä mahdollisesti naarmuttavaa
likaa tai roskaa. Sekoita Cleaner-puhdistusaine
haaleaan veteen pullossa olevan ohjeen
mukaisesti. – tai käytä käyttövalmista Kährs
Spray Cleaneria.
Pyyhi lattia tarvittaessa nihkeällä mopilla tai
lattialiinalla. Lattia saa kostua vain kevyesti.

TAHRANPOISTO

Lattian on oltava kuiva minuutin kuluttua
pyyhinnästä. Älä anna roiskeveden jäädä
lattialle, varsinkaan pyökki- ja
kovavaahteraparketeille, jotka ovat erityisen
kosteusarkoja. Pyyhinnän tarve riippuu lattian
käytöstä ja likaantumisesta.
Huomautus: Älä koskaan kaada vettä
puulattialle. Käytä vedellä kasteltua ja kuivaksi
puserrettua liinaa.

Älä anna roiskeveden jäädä lattialle, varsinkaan
pyökki- ja kovavaahteraparketeille.

Poista tahrat mahdollisimman pian seuraavien
ohjeiden mukaisesti.
Käytä varoen voimakkaita tahranpoistoaineita,
koska liiallinen käyttö tai hankaaminen saattaa
vahingoittaa lakkapintaa.

TEHTAALLA LAKATUT PINNAT
TAHRA
Asfaltti, kumi, öljy, kenkälankki, noki, kuivuneet suklaa- ja
rasvatahrat.
Väriliidut, huulipuna, tussit.
Steariini, purukumi.
Veri.

POISTOMENETELMÄ
Puhdistussprii, pesubensiini tai vastaava.
Puhdistussprii.
Suihkuta kylmällä vedellä tai aseta tahran päälle hetkeksi
jääpalapussi. Raaputa sen jälkeen varovasti.
Kylmä vesi.

PÄÄLLELAKATUT PINNAT
TAHRA
Asfaltti, kumi, öljy, kenkälankki, noki, kuivuneet suklaa- ja
rasvatahrat.
Väriliidut, huulipuna, tussit.
Steariini, purukumi.
Veri.

POISTOMENETELMÄ
Lakkabensiini.
Lakkabensiini.
Suihkuta kylmällä vedellä tai aseta tahran päälle hetkeksi
jääpalapussi. Raaputa sen jälkeen varovasti.
Kylmä vesi.
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LAKATTUJEN LATTIOIDEN HOITO
HOITO TARVITTAESSA
Kährs Lacquer Refresher ja Kährs Matt Lacquer
Refresher ovat helppokäyttöisiä hoitoaineita
parketti- ja puulattioille. Ne antavat puulle
suojaavan pintakerroksen, joka helpottaa lattian
puhdistusta ja hoitoa. Ne eivät korvaa
päällelakkausta. Sen sijaan niitä voidaan käyttää
lakkauskertojen välillä.
Kährs Lacquer Refresher sopii Kährsin lakatuille
ja korkeakiiltolakatuille lattioille.
Kährsin mattalakatuille ja ultramattalakatuille
lattioille tulee käyttää Kährs Matt Lacquer
Refresher -hoitoainetta.
Refresher-hoitoaineet antavat lattiaan kiiltoa.
Mitä useampi kerros lakanraikastajaa sitä
enemmän kiiltoa. Eron huomaa erityisen hyvin
mattalakatuissa pinnoissa.
Käsiteltävän lattian on oltava puhdas, eikä siinä
saa olla kiillotusainetta, vahaa tai muita
epäpuhtauksia. Imuroi lattia huolellisesti ja
poista kaikki rasvajäljet nihkeäpyyhinnällä
käyttäen Kährs Cleaneria.
TAI

Sekoita Kährs Cleaner haaleaan veteen
annosteluohjeen mukaisesti. Pyyhi sen jälkeen
pinta hyvin kuivaksi puserretulla mopilla tai
liinalla.

Tehokkaaseen puhdistukseen: 50–100 ml 10
litraan vettä, Polish Removal: 500-1000 ml 10
litraan vettä, Polish Removal:
1. Levitä seos sienellä tai liinalla. Käytä seosta
mahdollisimman vähän.
2. Anna vaikuttaa muutaman minuutin ajan ja
hiero sen jälkeen puhdistusharjalla.
3. Pese lattia puhtaaseen veteen kostutetulla
melko kuivalla liinalla. Käytä mahdollisimman
vähän vettä. Varo pyökkimateriaaleja, koska
liika kosteus voi vahingoittaa lautojen tai
sauvojen päätyjä.
Nyt lattia on valmis käsiteltäväksi Refresherhoitoaineella.
1. Levitä Kährs Lacquer Refresher tai Kährs Matt
Lacquer Refresher kostealla mopilla tai liinalla.
2. Anna Refresherin kuivua vähintään 45
minuuttia ennen huonekalujen asettamista
paikoilleen. Jo lattialle tulee raskaita esineitä
tai mattoja, kovettuminen vie vähintään 24
tuntia. Hyvä ilmanvaihto ja normaali
huonelämpötila (20 °C) lyhentävät
kuivumisaikaa.
3. Anna lattian kuivua koskemattomana
muutaman tunnin ajan.
On tärkeää huoltaa petsatut tuotteet ajoissa.
Älä päästä värjättyä pintaa kulumaan liikaa.

Kun lattia on hyvin likainen tai sen pinta on
käsitelty esimerkiksi vahalla, lattia on ensin
puhdistettava Kährs Removerilla.

1

2

3
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LAKATTUJEN LATTIOIDEN HOITO
KUNNOSTUS (PÄÄLLELAKKAUS)
Päällelakkauksen pääasiallinen tarkoitus on
”raikastaa” lattia monen vuoden käytön jälkeen.

Kährs-lattioille, joissa on silkkihimmeä
lakkapinta:
Viimeisteltävällä pinnalla ei saa olla pölyä, likaa
eikä muita vieraita aineita. Jos lattian pinta on
erittäin likainen, käytä lattianhoitokonetta
(silotustarkoitukseen), jotta saat lattian täysin
puhtaaksi liasta ja rasvasta.
Lattian lämpötila ei saa olla alle 14 °C eikä yli
28 °C. Ihanteellinen lämpö on 20 °C ja
suhteellinen kosteus 55 %.
Silkkihimmeällä lakatuille
lattioille

Ravista astiaa ennen käyttöä, avaa se ja odota,
että aineen kupliminen lakkaa ennen sen
levittämistä. Kokeile aina viimeistelyainetta

Mattalakatuille Kährs-lattioille:
Viimeisteltävällä pinnalla ei saa olla pölyä, likaa
eikä muita vieraita aineita.

+

Käytä ensin Kährs Removeria tehokkaaseen
puhdistukseen tai Kährs Lacquer Refresherin tai
vahapohjaisten kiillotusaineiden poistamiseen.
Annostelusuositus:
Tehokkaaseen puhdistukseen: 50–100 ml 10 litraan vettä. Kiillotusaineen poistoon: 500-1000
ml 10 litraan vettä.

Mattalakatuille lattioille

Käyttöalue
Levitä seos sienellä tai liinalla. Käytä seosta
mahdollisimman vähän.
Anna vaikuttaa muutaman minuutin ajan ja hiero
sen jälkeen puhdistusharjalla.
Pese lattia puhtaaseen veteen kostutetulla melko
kuivalla liinalla. Käytä mahdollisimman vähän vettä. Varo pyökkimateriaaleja, koska liika kosteus
voi vahingoittaa lautojen tai sauvojen päätyjä.

Menetelmiä on kolme. Yksi on tarkoitettu
silkkihimmeälle lakkapinnalle yksi mattalakatulle
pinnalle ja yksi kiiltäväksi lakatulle lattialle Valitse
menetelmä, joka vastaa lattiasi pintakäsittelyä.

pienelle alueelle varmistaaksesi oikean värin ja
tarttumisen.
Suositeltu levittäminen:
1 kerros, riittoisuus 0,1l/m².
Levitä telalla, siveltimellä tai levityslastalla.
Lattialla voi kävellä 8 tunnin kuluttua viimeisen
kerroksen levityksestä. Lattia kestää kevyitä
huonekaluja 24 tunnin kuluttua. Raskaat esineet
ja matot edellyttävät vähintään neljän päivän
kovettumisaikaa.
Odota vähintään kolme viikkoa ennen kuin
käytät vahvoja emäksisiä puhdistusaineita.

Kun lattia on täysin kuiva, se voidaan lakata uudelleen Kährs Matt Lacquer Floor Finish -lakalla
Lisää lakkaan kovetin ja sekoita huolellisesti ennen käyttöä. Avaa ja anna kuplien haihtua ennen
levittämistä (10 minuuttia). Käytettävä neljän
tunnin kuluessa.
Kokeile aina viimeistelyainetta pienelle alueelle
varmistaaksesi oikean värin ja tarttumisen.
Suositeltu levittäminen:
1 kerros, riittoisuus 0,1l/m².
Levitä telalla, siveltimellä tai levityslastalla.
Lattialla voi kävellä 8 tunnin kuluttua viimeisen
kerroksen levityksestä. Lattia kestää kevyitä
huonekaluja 24 tunnin kuluttua. Raskaat esineet
ja matot edellyttävät vähintään neljän päivän kovettumisaikaa.
Odota vähintään kolme viikkoa ennen kuin käytät emäksisiä puhdistusaineita.
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LAKATTUJEN LATTIOIDEN HOITO

P-GRADE 350–500

Kährs-lattioille, joissa on kiiltävä
lakkapinta:
Viimeisteltävällä pinnalla ei saa olla pölyä, likaa
eikä muita vieraita aineita. Jos lattian pinta on
erittäin likainen, käytä lattianhoitokonetta
(silotustarkoitukseen), jotta saat lattian täysin
puhtaaksi liasta ja rasvasta. Silottimen on oltava
laadultaan P 350–P 500.
Lattian lämpötila ei saa olla alle 14 °C eikä yli
28 °C. Ihanteellinen lämpö on 20 °C ja
suhteellinen kosteus 55 %.

Kiiltäväksi lakatuille lattioille

pienelle alueelle varmistaaksesi oikean värin ja
tarttumisen.
Suositeltu levittäminen:
1 kerros, riittoisuus 0,1l/m².
Levitä telalla, siveltimellä tai levityslastalla.
Lattialla voi kävellä 8 tunnin kuluttua viimeisen
kerroksen levityksestä. Lattia kestää kevyitä
huonekaluja 24 tunnin kuluttua. Raskaat esineet
ja matot edellyttävät vähintään neljän päivän kovettumisaikaa.

Ravista astiaa ennen käyttöä, avaa se ja odota,
että aineen kupliminen lakkaa ennen sen
levittämistä. Kokeile aina viimeistelyainetta

Odota vähintään kolme viikkoa ennen kuin käytät emäksisiä puhdistusaineita.

TÄYDELLINEN KUNNOSTUS

Suositeltu levittäminen:
3–5 kerrosta.
Levitä telalla, siveltimellä tai levityslastalla.

Jos lattia on erittäin kulunut tai sitä on muusta
syystä kunnostettava, lattia voidaan hioa
koneella puhtaaseen puuhun saakka ja
pintakäsitellä sen jälkeen uudelleen Kährs
Lacquer -lakalla.
Huomaa. Täydellinen kunnostus muuttaa
petsattujen tuotteiden ja viistetyillä reunoilla ja/
tai harjatuilla pinnoilla varustettujen lattioiden
pinnan ilmeen täysin toisenlaiseksi.
Viimeisteltävien pintojen on oltava huolellisesti
hiotut eikä niillä saa olla pölyä, likaa eikä muita
vieraita aineita.
Lattian lämpötila ei saa olla alle 14 °C eikä yli
28 °C. Ihanteellinen lämpö on 20 °C ja
suhteellinen kosteus 55 %.
Ravista astiaa ennen käyttöä, avaa se ja odota,
että aineen kupliminen lakkaa ennen sen
levittämistä. Kokeile aina viimeistelyainetta
pienelle alueelle varmistaaksesi oikean värin ja
tarttumisen.

Kiillota tai silota lattia jokaisen kerroksen
jälkeen. Vähimmäispaksuus on
kokonaisuudessaan 0,50 l/m². Pintaa on
käytettävä hyvin varovasti ensimmäiset neljä
viikkoa.
Lattialla voi kävellä 8 tunnin kuluttua viimeisen
kerroksen levityksestä. Lattia kestää kevyitä
huonekaluja 24 tunnin kuluttua. Raskaat esineet
ja matot edellyttävät vähintään neljän päivän
kovettumisaikaa.
Odota vähintään kolme viikkoa ennen kuin
käytät vahvoja emäksisiä puhdistusaineita.
! Mahdollinen lattialämmitys on kytkettävä pois
uudelleenlakkauksen ajaksi.
Huomaa. Kährs Linnea -lattioita ei saa hioa.
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ÖLJYTTYJEN LATTIOIDEN HOITO
ASENNUKSEN JÄLKEEN

Katso lisäohjeet kohdasta Hoito tarvittaessa,
sivu 10

Kährsin öljytyille lattioille täytyy tehdä
täydentävä pintakäsittely Kährs Satin Oil
-hoitoaineella. Käsittelyn pääasiallinen syy on
estää veden tunkeutuminen lautojen välisiin
liitoksiin kapillaarivaikutuksesta.
Annostelusuositus:
1 l Kährs Satin Oil -hoitoainetta riittää 200–300
m²:n alalle.

Laita ovimatot sekä oven ulko- että sisäpuolelle,
jotta lika ja sora eivät kulkeudu lattialle ja
vahingoita sitä. Laita huonekalujen jalkoihin
naarmuja ja vaurioita ehkäisevät huopasuojat (ei
metallisia jalkoja, jotka voivat jättää jälkiä
puulattioihin).
Kirkas Kährs Satin Oil on saatavana kahtena
versiona:
– Kährs Satin Oil
– Kährs Satin Oil Matt

PÄIVITTÄINEN PUHDISTUS
Käytä päivittäiseen puhdistukseen
kuivamenetelmiä, kuten imurointia tai
mikrokuitumoppia.
TAI

SÄÄNNÖLLINEN HOITO
Varmista imuroimalla tai kuivamoppauksella, että
pinnassa ei ole sitä mahdollisesti naarmuttavaa
likaa tai roskaa. Sekoita Cleaner-puhdistusaine
haaleaan veteen pullossa olevan ohjeen
mukaisesti. – tai käytä käyttövalmista Kährs
Spray Cleaneria.

Lattian on oltava kuiva minuutin kuluttua
pyyhinnästä. Älä anna roiskeveden jäädä
lattialle, varsinkaan pyökki- ja
kovavaahteraparketeille, jotka ovat erityisen
kosteusarkoja. Pyyhinnän tarve riippuu lattian
käytöstä ja likaantumisesta.

Pyyhi lattia tarvittaessa nihkeällä mopilla tai
lattialiinalla. Lattia saa kostua vain kevyesti.

TAHRANPOISTO
Poista tahrat mahdollisimman pian seuraavien
ohjeiden mukaisesti.
Käytä varoen voimakkaita tahranpoistoaineita,
koska liiallinen käyttö tai hankaaminen saattaa
vahingoittaa lakkapintaa.

TAHRA
Asfaltti, kumi, öljy, kenkälankki, noki, kuivuneet suklaa- ja
rasvatahrat.
Väriliidut, huulipuna, tussit.
Steariini, purukumi.
Veri.

Lattian on oltava kuiva minuutin kuluttua
pyyhkimisestä, jos käyttämäsi vesimäärä on ollut
oikea.
Älä anna roiskeveden jäädä lattialle, varsinkaan
pyökki- ja kovavaahteraparketeille.

POISTOMENETELMÄ
Puhdistussprii, pesubensiini tai vastaava.
Puhdistussprii.
Suihkuta kylmällä vedellä tai aseta tahran päälle hetkeksi
jääpalapussi. Raaputa sen jälkeen varovasti.
Kylmä vesi.
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ÖLJYTTYJEN LATTIOIDEN HOITO
HOITO TARVITTAESSA
Kunnossapidon tarve määräytyy lattian käytön,
siivouksen, suoran auringonvalon ym. mukaan.
Jos lattiaa huolletaan ensimmäisen vuoden
aikana muutaman kerran tavallista useammin, se
saa vahvan, kosteutta hylkivän ja helposti
puhdistettavan pinnan. Kunnossapitoa tarvitaan
sen jälkeen normaalisti vähintään kaksi kertaa
vuodessa. Muista, että hoito voidaan kohdistaa
myös valikoidusti lattian eniten kulumiselle
alttiisiin kohtiin. Mitä useammin lattiaa
huolletaan, sitä parempi on lopputulos.
Huollettavien kohtien on oltava kuivat,
pölyttömät ja puhtaat.
Ohjeet
1. Imuroi lattia huolellisesti.
2. Puhdista lattia käyttämällä Kährs Cleaneria
Micro Mopia. Noudata Kährs Cleanerin
ohjeita. Vain nihkeäpyyhintä, pinnan on
kuivuttava minuutissa. Hyvin likaisille lattioille
käytetään mikromopin sijaan karkeaa harjaa.
3. Poista Cleaner-aine ja lika kuivaksi
puserretulla liinalla.
4. Kuivaa pinta kuivalla liinalla ja anna lattian
kuivua 30 minuutin ajan. Erittäin likaisilla
lattioilla tai voimakkaan pintakuvioisilla
lattioilla voi olla tarpeen toistaa vaiheet 2–4.
KUNNOSTUS
Pitkään kestäneen käytön jälkeen saattaa olla
tarpeen kunnostaa lattian pinta ja korvata
pintakäsittely uudella öljykerroksella.
1. Levitä Kährs Cleaner tasaisesti koko lattialle.
2. Puhdista lattia Kährs-mikromopilla. Hankaa,
kunnes lika on irronnut. Hyvin likaisille
lattioille käytetään mikromopin sijaan karkeaa
harjaa.
3. Poista Cleaner-aine ja lika kuivaksi
puserretulla liinalla.
4. Kuivaa pinta kuivalla liinalla ja anna lattian
kuivua 30 minuutin ajan.
Erittäin likaisilla lattioilla tai voimakkaan
pintakuvioisilla lattioilla voi olla tarpeen toistaa
vaiheet 1, 2 ja 3.
5. Levitä Kährs Satin Oil lattialle. Tasoita öljy
koko pinnalle Kährs Micro Mopilla. Hankaa
sekä lattialautojen suuntaisesti että niiden

5. Levitä ohut kerros Kährs Satin Oilia tasaisesti
käyttämällä Kährs Micro Mopia tai kuivaa
liinaa hankaamalla pitkin kuvioita. Kiillota 10–
15 minuutin kuluttua uudelleen uudella Micro
Mopilla niin, että tahmeita kohtia ei jää.
Huomaa, että kaksi ohutta öljykerrosta
antavat paremman tuloksen kuin yksi paksu
kerros. Liian suuri määrä öljyä tuottaa
tahmean pinnan.
Kun lattia on kuivunut viisi tuntia, sitä voidaan
varovasti käyttää, mutta kevyitäkin huonekaluja
voidaan tuoda takaisin vasta 12 tunnin
kuivumisajan jälkeen. Odota 24 tuntia, ennen
kuin tuot lattialle mattoja ja raskaita
huonekaluja,
Annostelusuositus
Asennuksen jälkeen: 1 l Kährs Satin Oil
-hoitoainetta riittää 200–300 m²:n alalle.
Normaalilikaiset tai hieman likaiset lattiat: 100 ml
(1 dl) Kährs Satin Oil -hoitoainetta riittää 30 m²:n
alalle.
Kirkas Kährs Satin Oil on saatavana kahtena
versiona:
– Kährs Satin Oil
– Kährs Satin Oil Matt
poikki, kunnes öljykerros on hyvin ohut ja
tasainen.
6. Anna pinnan tasaantua 10–15 minuuttia.
Vaiheet 5 ja 6 on ehkä syytä toistaa pinnoilla,
jotka joutuvat alttiiksi kovalle kulutukselle.
7. Kiillota pinta käyttämällä uutta kuivaa Micro
Mopia. Näin varmistetaan, että öljy on
levittynyt tasaisesti.
Huomaa, että kaksi ohutta öljykerrosta antavat
paremman tuloksen kuin yksi paksu kerros.
Suuri määrä öljyä tuottaa tahmean pinnan.
Annostelusuositus
100 ml (1 dl) Kährs Satin Oil -hoitoainetta 30
m²:n alaa kohti.
Kirkas Kährs Satin Oil on saatavana kahtena
versiona:
– Kährs Satin Oil
– Kährs Satin Oil Matt
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ÖLJYTTYJEN LATTIOIDEN HOITO
PETSATTUJEN LATTIOIDEN KUNNOSTUS
Pitkään kestäneen käytön jälkeen saattaa olla
tarpeen kunnostaa lattian pinta ja korvata
pintakäsittely uudella Tinted Satin Oil
-öljykerroksella.
1. Levitä Kährs Cleaner tasaisesti koko lattialle.
2. Puhdista lattia Kährs-mikromopilla. Hankaa,
kunnes lika on irronnut. Hyvin likaisille
lattioille käytetään mikromopin sijaan karkeaa
harjaa.
3. Poista Cleaner-aine ja lika kuivaksi
puserretulla liinalla.
4. Kuivaa pinta kuivalla liinalla ja anna lattian
kuivua 30 minuutin ajan.
Erittäin likaisilla lattioilla tai voimakkaan
pintakuvioisilla lattioilla voi olla tarpeen toistaa
vaiheet 1, 2 ja 3.

lattialautojen suuntaisesti ja niiden poikki,
kunnes öljykerros on hyvin ohut ja tasainen.
Anna pinnan tasaantua 10–15 minuuttia.
Jos väristä halutaan syvempi, toistetaan vaiheet
5 ja 6. Tämä voidaan tehdä enintään 3 kertaa,
koska liian paksut kerrokset tuottavat tahmean
pinnan.
Kiillota pinta käyttämällä uutta kuivaa Micro
Mopia. Näin varmistetaan, että öljy on levittynyt
tasaisesti.
Huomaa, että kaksi ohutta öljykerrosta antavat
paremman tuloksen kuin yksi paksu kerros.
Suuri määrä öljyä tuottaa tahmean pinnan.
Annostelusuositus
100 ml (1 dl) Kährs Satin Oil -hoitoainetta riittää
30 m²:n alalle.

5. Levitä Kährs Stained Satin Oil lattialle. Tasoita
öljy koko pinnalle Kährs Micro Mopilla. Hankaa
TÄYDELLINEN KUNNOSTUS
Jos lattia on erittäin kulunut tai sitä on muusta
syystä kunnostettava, lattia voidaan hioa
koneella puhtaaseen puuhun saakka ja
pintakäsitellä sen jälkeen uudelleen. Ota ennen
uuden öljypinnan levittämistä yhteys paikalliseen
jälleenmyyjääsi.

Huomaa. Täydellinen kunnostus muuttaa
petsattujen tuotteiden ja viistetyillä reunoilla ja/
tai harjatuilla pinnoilla varustettujen lattioiden
pinnan ilmeen täysin toisenlaiseksi.

Huomautus: Käytettäessä Kährs Satin -öljyä on olemassa itsesyttymisen vaara öljyn joutuessa
kosketuksiin orgaanisten materiaalien kanssa (esim. puuvillaliinat, sahajauho, imevät
eristemateriaalit jne.) itsekuivuvan öljyn vuoksi. Öljyä imeneet matot ja muut materiaalit on
upotettava veteen heti käytön jälkeen itsesyttymisen välttämiseksi.
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KÄHRS-PUULATTIOIDEN HOITO
JULKISISSA TILOISSA
Julkisilla tiloilla tarkoitetaan kaikkia tiloja, jotka eivät kulutukseltaan muistuta asuinympäristöä.
Asuinympäristöön verrattavia julkisia tiloja ovat mm. lastentarhat ja kevyelle kulutukselle
altistuvat toimistot. Hoitotoimia on kuitenkin näissäkin tiloissa suoritettava tiheämmin kuin
asunnoissa.
Puulattia kestää julkisissa tiloissa huomattavasti kauemmin, jos sen hoito suunnitellaan ja
toteutetaan huolellisesti. Vaaleat ja vaaleaksi värjätyt puulajit kuluvat tummia puulajeja
herkemmin.
Hoitosuunnitelma on erittäin suositeltavaa määritellä jokaisen huoneen/tilan osalta sen lattian
kulutusasteen mukaan
Kulutusta ja siivoustarvetta vähentävät ennalta ehkäisevät toimet
• Varmista, että tilassa on
– asianmukainen sisäänkäynti ja tehokas kenkienpuhdistusmahdollisuus oven ulkopuolella
(ihannetapauksessa katettuna)
– likaa irrottavia harjapintaisia kynnysmattoja ja uurrepintaisia kumimattoja tuulikaappien
alueella
– kosteutta imeviä tekstiilimattoja.
Lianehkäisyyn tarvittavien varusteiden mittavuus riippuu ovesta kulkevien ihmisten määrästä
ja ulkona vallitsevista olosuhteista. Mitä enemmän likaa oletetaan kertyvän, sitä pidemmälle
alueelle pyyhkimisritilöitä ja mattoja tulisi asettaa. Jokaisella pinnalla on voitava astua
vähintään kolme askelta.
• Julkisten tilojen lattiat on pintakäsiteltävä ylimääräiseen kertaan, jotta ne kestävät kovassa
käytössä. Käsittely tulee tehdä heti asennuksen jälkeen, jolloin lattialla ei ole vielä kalusteita
yms.
•E
 hkäise tarpeettomien naarmujen ja jälkien syntyminen lattiaan kiinnittämällä huonekalujen
jalkoihin suojatulpat, ei kuitenkaan metallisia, jotka voivat jättää jälkiä puulattioihin.
• Poista kaikki jäljet mahdollisimman nopeasti.
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HOITO-OHJE JULKISISSA TILOISSA – YLEISKATSAUS
ASENNUKSEN
JÄLKEEN

PÄIVITTÄIN

SÄÄNNÖLLISESTI

TARVITTAESSA

KUNNOSTUS

TÄYDELLINEN
KUNNOSTUS

LAKATUT LATTIAT

TAI

TAI

TAI

ÖLJYTYT LATTIAT

KIILTÄVIKSI LAKATUT LATTIAT

ULTRAMATTALAKATUT LATTIAT

MATTALAKATUT LATTIAT

TAI

+

TAI

TAI

TAI

TAI

TAI

OTA YHTEYS
PAIKALLISEEN
MYYNTIEDUSTAJAASI

OTA YHTEYS
PAIKALLISEEN
MYYNTIEDUSTAJAASI

TAI

P-GRADE
350–500
TAI

TAI

TAI

OTA YHTEYS
PAIKALLISEEN
MYYNTIEDUSTAJAASI
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LAKATTUJEN LATTIOIDEN HOITO JULKISISSA TILOISSA
PÄIVITTÄINEN PUHDISTUS
Käytä päivittäiseen puhdistukseen
kuivamenetelmiä, kuten imurointia tai
mikrokuitumoppia.

SÄÄNNÖLLINEN HOITO
On tärkeää huoltaa lattiapinta ajoissa. Älä
päästä lakkapintaa kulumaan liikaa. Näin vältät
lian ja veden imeytymisen puuhun ja lattia
säilyttää helppohoitoisuutensa sekä kauniin
pintansa.
Varmista imuroimalla tai kuivamoppauksella, että
pinnassa ei ole sitä mahdollisesti naarmuttavaa
likaa tai roskaa. Sekoita Cleaner-puhdistusaine
haaleaan veteen pullossa olevan ohjeen
mukaisesti. – tai käytä käyttövalmista Kährs
Spray Cleaneria.

TAHRANPOISTO

Pyyhi lattia tarvittaessa nihkeällä mopilla tai
lattialiinalla. Lattia saa kostua vain kevyesti.
Lattian on oltava kuiva minuutin kuluttua
pyyhinnästä. Älä anna roiskeveden jäädä
lattialle, varsinkaan pyökki- ja
kovavaahteraparketeille, jotka ovat erityisen
kosteusarkoja. Pyyhinnän tarve riippuu lattian
käytöstä ja likaantumisesta.
Lattianhoitokonetta käytettäessä vettä tulee
käyttää mahdollisimman vähän.
Lattian pintaan jääneen kosteuden on
kuivuttava minuutin kuluessa. Koneen
kääntymis- tai pysähtymiskohtiin ei saa jäädä
vesitahroja.
Älä anna roiskeveden jäädä lattialle, varsinkaan
pyökki- ja kovavaahteraparketeille.

Poista tahrat mahdollisimman pian seuraavien
ohjeiden mukaisesti.
Käytä varoen voimakkaita tahranpoistoaineita,
koska liiallinen käyttö tai hankaaminen saattaa
vahingoittaa lakkapintaa.

TEHTAALLA LAKATUT PINNAT
TAHRA
Asfaltti, kumi, öljy, kengänkiilloke, noki, kuivuneet suklaatai rasvatahrat.
Väriliidut, huulipuna, tussit.
Steariini, purukumi.
Veri.

POISTOMENETELMÄ
Puhdistussprii, pesubensiini tai vastaava.
Puhdistussprii.
Suihkuta kylmällä vedellä tai aseta tahran päälle hetkeksi
jääpalapussi. Raaputa sen jälkeen varovasti.
Kylmä vesi.

PÄÄLLELAKATUT PINNAT
TAHRA
Asfaltti, kumi, öljy, kengänkiilloke, noki, kuivuneet suklaatai rasvatahrat.
Väriliidut, huulipuna, tussit.
Steariini, purukumi.
Veri.

POISTOMENETELMÄ
Lakkabensiini.
Lakkabensiini.
Suihkuta kylmällä vedellä tai aseta tahran päälle hetkeksi
jääpalapussi. Raaputa sen jälkeen varovasti.
Kylmä vesi.
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LAKATTUJEN LATTIOIDEN HOITO JULKISISSA TILOISSA
HOITO TARVITTAESSA
Kährs Lacquer Refresher ja Kährs Matt Lacquer
Refresher ovat helppokäyttöisiä hoitoaineita
parketti- ja puulattioille. Ne antavat puulle
suojaavan pintakerroksen, joka helpottaa lattian
puhdistusta ja hoitoa. Ne eivät korvaa
päällelakkausta. Sen sijaan niitä voidaan käyttää
lakkauskertojen välillä.
Kährs Lacquer Refresher sopii Kährsin lakatuille
ja korkeakiiltolakatuille lattioille.
Kährsin mattalakatuille ja ultramattalakatuille
lattioille tulee käyttää Kährs Matt Lacquer
Refresher -hoitoainetta.
Refresher-hoitoaineet antavat lattiaan kiiltoa.
Mitä useampi kerros lakanraikastajaa sitä
enemmän kiiltoa. Eron huomaa erityisen hyvin
mattalakatuissa pinnoissa.
Käsiteltävän lattian on oltava puhdas, eikä siinä
saa olla kiillotusainetta, vahaa tai muita
epäpuhtauksia. Imuroi lattia huolellisesti ja
poista kaikki rasvajäljet nihkeäpyyhinnällä
käyttäen Kährs Cleaneria.
TAI

Sekoita Kährs Cleaner haaleaan veteen
annosteluohjeen mukaisesti. Pyyhi sen jälkeen
pinta hyvin kuivaksi puserretulla mopilla tai
liinalla.

Tehokkaaseen puhdistukseen: 50–100 ml 10
litraan vettä, Polish Removal: 500-1000 ml 10
litraan vettä, Polish Removal:
1. Levitä seos sienellä tai liinalla. Käytä seosta
mahdollisimman vähän.
2. Anna vaikuttaa muutaman minuutin ajan ja
hiero sen jälkeen puhdistusharjalla.
3. Pese lattia puhtaaseen veteen kostutetulla
melko kuivalla liinalla. Käytä mahdollisimman
vähän vettä. Varo pyökkimateriaaleja, koska
liika kosteus voi vahingoittaa lautojen tai
sauvojen päätyjä.
Nyt lattia on valmis käsiteltäväksi Refresherhoitoaineella.
1. Levitä Kährs Lacquer Refresher tai Kährs Matt
Lacquer Refresher kostealla mopilla tai liinalla.
2. Anna Refresherin kuivua vähintään 45
minuuttia ennen huonekalujen asettamista
paikoilleen. Jo lattialle tulee raskaita esineitä
tai mattoja, kovettuminen vie vähintään 24
tuntia. Hyvä ilmanvaihto ja normaali
huonelämpötila (20 °C) lyhentävät
kuivumisaikaa.
3. Anna lattian kuivua koskemattomana
muutaman tunnin ajan.
On tärkeää huoltaa petsatut tuotteet ajoissa.
Älä päästä värjättyä pintaa kulumaan liikaa.

Kun lattia on hyvin likainen tai sen pinta on
käsitelty esimerkiksi vahalla, lattia on ensin
puhdistettava Kährs Removerilla.

1

2

3
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LAKATTUJEN LATTIOIDEN HOITO JULKISISSA TILOISSA
KUNNOSTUS (PÄÄLLELAKKAUS)
Päällelakkauksen pääasiallinen tarkoitus on
”raikastaa” lattia monen vuoden käytön jälkeen.

Kährs-lattioille, joissa on silkkihimmeä
lakkapinta:
Viimeisteltävällä pinnalla ei saa olla pölyä, likaa
eikä muita vieraita aineita. Jos lattian pinta on
erittäin likainen, käytä lattianhoitokonetta
(silotustarkoitukseen), jotta saat lattian täysin
puhtaaksi liasta ja rasvasta.
Lattian lämpötila ei saa olla alle 14 °C eikä yli
28 °C. Ihanteellinen lämpö on 20 °C ja
suhteellinen kosteus 55 %.
Silkkihimmeällä lakatuille
lattioille

Ravista astiaa ennen käyttöä, avaa se ja odota,
että aineen kupliminen lakkaa ennen sen
levittämistä. Kokeile aina viimeistelyainetta

Mattalakatuille Kährs-lattioille:
Viimeisteltävällä pinnalla ei saa olla pölyä, likaa
eikä muita vieraita aineita.

+

Mattalakatuille lattioille

Käytä ensin Kährs Removeria tehokkaaseen
puhdistukseen tai Kährs Lacquer Refresherin tai
vahapohjaisten kiillotusaineiden poistamiseen.
Annostelusuositus:
Tehokkaaseen puhdistukseen: 50–100 ml 10 litraan vettä.
Kiillotusaineen poistoon: 500-1000 ml 10 litraan
vettä.
Käyttöalue
Levitä seos sienellä tai liinalla. Käytä seosta
mahdollisimman vähän.
Anna vaikuttaa muutaman minuutin ajan ja hiero
sen jälkeen puhdistusharjalla.
Pese lattia puhtaaseen veteen kostutetulla melko
kuivalla liinalla. Käytä mahdollisimman vähän vettä. Varo pyökkimateriaaleja, koska liika kosteus
voi vahingoittaa lautojen tai sauvojen päätyjä.

Menetelmiä on kolme. Yksi on tarkoitettu
silkkihimmeälle lakkapinnalle yksi mattalakatulle
pinnalle ja yksi kiiltäväksi lakatulle lattialle Valitse
menetelmä, joka vastaa lattiasi pintakäsittelyä.

pienelle alueelle varmistaaksesi oikean värin ja
tarttumisen.
Suositeltu levittäminen:
1 kerros, riittoisuus 0,1l/m².
Levitä telalla, siveltimellä tai levityslastalla.
Lattialla voi kävellä 8 tunnin kuluttua viimeisen
kerroksen levityksestä. Lattia kestää kevyitä
huonekaluja 24 tunnin kuluttua. Raskaat esineet
ja matot edellyttävät vähintään neljän päivän
kovettumisaikaa.
Odota vähintään kolme viikkoa ennen kuin
käytät vahvoja emäksisiä puhdistusaineita.

Kun lattia on täysin kuiva, se voidaan lakata uudelleen Kährs Matt Lacquer Floor Finish -lakalla
Lisää lakkaan kovetin ja sekoita huolellisesti ennen käyttöä. Avaa ja anna kuplien haihtua ennen
levittämistä (10 minuuttia). Käytettävä neljän
tunnin kuluessa.
Kokeile aina viimeistelyainetta pienelle alueelle
varmistaaksesi oikean värin ja tarttumisen.
Suositeltu levittäminen:
1 kerros, riittoisuus 0,1l/m².
Levitä telalla, siveltimellä tai levityslastalla.
Lattialla voi kävellä 8 tunnin kuluttua viimeisen
kerroksen levityksestä. Lattia kestää kevyitä
huonekaluja 24 tunnin kuluttua. Raskaat esineet
ja matot edellyttävät vähintään neljän päivän kovettumisaikaa.
Odota vähintään kolme viikkoa ennen kuin käytät emäksisiä puhdistusaineita.
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LAKATTUJEN LATTIOIDEN HOITO JULKISISSA TILOISSA

P-GRADE 350–500

Kährs-lattioille, joissa on kiiltävä
lakkapinta:
Viimeisteltävällä pinnalla ei saa olla pölyä, likaa
eikä muita vieraita aineita. Jos lattian pinta on
erittäin likainen, käytä lattianhoitokonetta
(silotustarkoitukseen), jotta saat lattian täysin
puhtaaksi liasta ja rasvasta. Silottimen on oltava
laadultaan P350-P500.
Lattian lämpötila ei saa olla alle 14 °C eikä yli
28 °C. Ihanteellinen lämpö on 20 °C ja
suhteellinen kosteus 55 %.

Kiiltäväksi lakatuille lattioille

pienelle alueelle varmistaaksesi oikean värin ja
tarttumisen.
Suositeltu levittäminen:
1 kerros, riittoisuus 0,1l/m².
Levitä telalla, siveltimellä tai levityslastalla.
Lattialla voi kävellä 8 tunnin kuluttua viimeisen
kerroksen levityksestä. Lattia kestää kevyitä
huonekaluja 24 tunnin kuluttua. Raskaat esineet
ja matot edellyttävät vähintään neljän päivän kovettumisaikaa.

Ravista astiaa ennen käyttöä, avaa se ja odota,
että aineen kupliminen lakkaa ennen sen
levittämistä. Kokeile aina viimeistelyainetta

Odota vähintään kolme viikkoa ennen kuin käytät emäksisiä puhdistusaineita.

TÄYDELLINEN KUNNOSTUS

Suositeltu levittäminen:
3–5 kerrosta.
Levitä telalla, siveltimellä tai levityslastalla.

Jos lattia on erittäin kulunut tai sitä on muusta
syystä kunnostettava, lattia voidaan hioa
koneella puhtaaseen puuhun saakka ja
pintakäsitellä sen jälkeen uudelleen Kährs
Lacquer -lakalla.
Huomaa. Täydellinen kunnostus muuttaa
petsattujen tuotteiden ja viistetyillä reunoilla ja/
tai harjatuilla pinnoilla varustettujen lattioiden
pinnan ilmeen täysin toisenlaiseksi.
Viimeisteltävien pintojen on oltava huolellisesti
hiotut eikä niillä saa olla pölyä, likaa eikä muita
vieraita aineita.
Lattian lämpötila ei saa olla alle 14 °C eikä yli
28 °C. Ihanteellinen lämpö on 20 °C ja
suhteellinen kosteus 55 %.
Ravista astiaa ennen käyttöä, avaa se ja odota,
että aineen kupliminen lakkaa ennen sen
levittämistä. Kokeile aina viimeistelyainetta
pienelle alueelle varmistaaksesi oikean värin ja
tarttumisen.

Kiillota tai silota lattia jokaisen kerroksen
jälkeen. Vähimmäispaksuus on
kokonaisuudessaan 0,50 l/m². Pintaa on
käytettävä hyvin varovasti ensimmäiset neljä
viikkoa.
Lattialla voi kävellä 8 tunnin kuluttua viimeisen
kerroksen levityksestä. Lattia kestää kevyitä
huonekaluja 24 tunnin kuluttua. Raskaat esineet
ja matot edellyttävät vähintään neljän päivän
kovettumisaikaa.
Odota vähintään kolme viikkoa ennen kuin
käytät vahvoja emäksisiä puhdistusaineita.
! Mahdollinen lattialämmitys on kytkettävä pois
uudelleenlakkauksen ajaksi.
Huomaa. Kährs Linnea -lattioita ei saa hioa.
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ÖLJYTTYJEN LATTIOIDEN HOITO JULKISISSA TILOISSA
Luonnonöljy on ihanteellinen pintakäsittely
julkisissa tiloissa, missä lattiat joutuvat alttiiksi
kovalle kulutukselle kuten myymälä- ja
ravintolatiloissa.

Oikein ja säännöllisesti huollettuna
luonnonöljytty lattia kestää kulutusta paremmin
kuin mikään muu lattia.

ASENNUKSEN JÄLKEEN

Annostelusuositus:
1 l Kährs Satin Oil -hoitoainetta riittää 200–300
m²:n alalle.
Katso lisäohjeet kohdasta Hoito tarvittaessa,
sivu 20

Ensimmäinen huolto tulee suorittaa heti lattian
asennuksen jälkeen. Näin lattiaan saadaan
suojaava pinta, joka estää likaa ja vettä
imeytymästä puuhun ja lattia säilyttää
helppohoitoisuutensa ja kauniin pintansa.
Kährsin luonnonöljytyille lattioille on tehtävä
täydentävä pintakäsittely Kährs Satin Oil
-hoitoaineella. Käsittelyn pääasiallinen syy on
estää veden tunkeutuminen lautojen välisiin
liitoksiin kapillaarivaikutuksesta.

Kirkas Kährs Satin Oil on saatavana kahtena
versiona:
– Kährs Satin Oil
– Kährs Satin Oil Matt

PÄIVITTÄINEN PUHDISTUS

TAI

Käytä päivittäiseen puhdistukseen
kuivamenetelmiä, kuten imurointia tai
mikrokuitumoppia.

SÄÄNNÖLLINEN HOITO
Varmista imuroimalla tai kuivamoppauksella, että
pinnassa ei ole sitä mahdollisesti naarmuttavaa
likaa tai roskaa. Sekoita Cleaner-puhdistusaine
haaleaan veteen pullossa olevan ohjeen
mukaisesti. – tai käytä käyttövalmista Kährs
Spray Cleaneria.

TAHRANPOISTO
Poista tahrat mahdollisimman pian seuraavien
ohjeiden mukaisesti.
Käytä varoen voimakkaita tahranpoistoaineita,
koska liiallinen käyttö tai hankaaminen saattaa
vahingoittaa lakkapintaa.

TAHRA
Asfaltti, kumi, öljy, kenkälankki, noki, kuivuneet suklaa- ja
rasvatahrat.
Väriliidut, huulipuna, tussit.
Steariini, purukumi.
Veri.

Laita ovimatot sekä oven ulko- että sisäpuolelle,
jotta lika ja sora eivät kulkeudu lattialle ja
vahingoita sitä. Laita huonekalujen jalkoihin
naarmuja ja vaurioita ehkäisevät huopasuojat (ei
metallisia jalkoja, jotka voivat jättää jälkiä
puulattioihin).

Pyyhi lattia tarvittaessa nihkeällä mopilla tai
lattialiinalla. Lattia saa kostua vain kevyesti.
Lattian on oltava kuiva minuutin kuluttua
pyyhinnästä. Älä anna roiskeveden jäädä
lattialle, varsinkaan pyökki- ja
kovavaahteraparketeille, jotka ovat erityisen
kosteusarkoja. Pyyhinnän tarve riippuu lattian
käytöstä ja likaantumisesta.

Lattian on oltava kuiva minuutin kuluttua
pyyhkimisestä, jos käyttämäsi vesimäärä on ollut
oikea.
Älä anna roiskeveden jäädä lattialle, varsinkaan
pyökki- ja kovavaahteraparketeille.

POISTOMENETELMÄ
Puhdistussprii, pesubensiini tai vastaava.
Puhdistussprii.
Suihkuta kylmällä vedellä tai aseta tahran päälle hetkeksi
jääpalapussi. Raaputa sen jälkeen varovasti.
Kylmä vesi.
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ÖLJYTTYJEN LATTIOIDEN HOITO JULKISISSA TILOISSA
HOITO TARVITTAESSA
Huollon tarve määräytyy useiden tekijöiden
perusteella ja vaihtelee tapauskohtaisesti. Huolla
lattia ajoissa, ettei pinta pääse kulumaan liikaa.
Näin vältät lian ja veden imeytymisen puuhun ja
lattia säilyttää helppohoitoisuutensa sekä
kauniin pintansa.
Kunnossapidon tarve määräytyy lattian käytön,
siivouksen, suoran auringonvalon ym. mukaan.
Jos lattiaa huolletaan ensimmäisen vuoden
aikana muutaman kerran tavallista useammin, se
saa vahvan, kosteutta hylkivän ja helposti
puhdistettavan pinnan. Kunnossapitoa tarvitaan
sen jälkeen normaalisti vähintään kaksi kertaa
vuodessa. Muista myös, että kunnossapito
voidaan kohdistaa myös vain lattian eniten
kuluviin alueisiin. Mitä useammin lattiaa

KUNNOSTUS
Pitkään kestäneen käytön jälkeen saattaa olla
tarpeen kunnostaa lattian pinta ja korvata
pintakäsittely uudella öljykerroksella. Erittäin
likaiset petsaamattomat lattiat:
1. Pese lattia ja varmista, että sille ei jää
irtonaisia roskia.
2. Levitä lattialle Kährs Satin Oilia ja tasoita se
runsaaksi kerrokseksi lankamopin avulla.
3. Kiillota lattia vihreällä laikalla.
4. Poista ylimääräinen öljy käyttämällä kumista
lastaa tai kangasliinaa.
5. Anna pinnan tasaantua, kunnes öljy on
kuivunut (n. 30 min.).
6. Kiillota lattia valkoiselle laikalle asetetulla
liinalla ylimääräisen öljyn poistamiseksi.

huolletaan, sitä parempi on lopputulos. Siivoa
lattia huolellisesti. Kiillota lattia Kährs Satin Oililla
lattiankiillotuskoneen (valkoinen laikka, 150
kierrosta/min) ja laikan alle asetetun
puuvillaliinan avulla.
Annostelusuositus
Asennuksen jälkeen: 1 l Kährs Satin Oil
-hoitoainetta riittää 200–300 m²:n alalle.
Normaalilikaiset tai hieman likaiset lattiat: 100 ml
(1 dl) Kährs Satin Oil -hoitoainetta riittää 30 m²:n
alalle.
Kirkas Kährs Satin Oil on saatavana kahtena
versiona:
– Kährs Satin Oil
– Kährs Satin Oil Matt

Toista tarvittaessa viimeinen vaihe. Huomaa,
että kaksi ohutta öljykerrosta antavat
paremman tuloksen kuin yksi paksu kerros. Liian
suuri määrä öljyä tuottaa tahmean pinnan. Kun
lattia on kuivunut viisi tuntia, sitä voidaan
varovasti käyttää, mutta kevyitäkin huonekaluja
voidaan tuoda takaisin vasta 12 tunnin
kuivumisajan jälkeen. Odota 24 tuntia, ennen
kuin tuot lattialle mattoja ja raskaita
huonekaluja,
Annostelusuositus
1 l Kährs Satin Oil -hoitoainetta riittää 40-80
m²:n alalle.
Kirkas Kährs Satin Oil on saatavana kahtena
versiona:
– Kährs Satin Oil
– Kährs Satin Oil Matt
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ÖLJYTTYJEN LATTIOIDEN HOITO JULKISISSA TILOISSA
VOIMAKKAAN PINTAKUVIOISTEN
LATTIOIDEN KUNNOSTUS
Pitkään kestäneen käytön jälkeen saattaa olla
tarpeen kunnostaa lattian pinta ja korvata
pintakäsittely uudella öljykerroksella.

valkealla laikalla (150–180 kierrosta/min.)
8. Anna pinnan tasaantua, kunnes öljy on
kuivunut (n. 30 min.).
Jos lattia on erittäin kulunut, vaiheiden 7 ja 8
toistaminen voi olla tarpeen.

1. Levitä Kährs Cleaner tasaisesti koko lattialle.
2. Puhdista lattia harjakoneella (esim. Orbot
Machine, jossa on harja). Älä kuitenkaan käytä
liian kovaa harjaa. Näin vältyt
vahingoittamasta puurakennetta.
3. Kuivaa pinta käyttämällä Absorber Padia tai
märkäimuria. Se poistaa pintaan jääneen
puhdistusaineen ja liuenneen lian.
4. Anna kuivua 30 minuuttia.
5. Levitä pintaan Kährs Satin Oilia käyttämällä
konetta (esim. Orbot Machine) valkealla
laikalla (150–180 kierrosta/min.)
6. Anna pinnan tasaantua, kunnes öljy on
kuivunut (n. 30 min.).
7. Levitä pintaan toinen kerros Kährs Satin Oilia
käyttämällä konetta (esim. Orbot Machine)

9. Kiillota lattia kiillotuskoneella (esim. Orbot
Machine) käyttämällä valkeaa laikkaa (150–
180 kierrosta/min.) Näin varmistetaan, että
öljy on levittynyt tasaisesti.

PETSATTUJEN LATTIOIDEN KUNNOSTUS

Machine) valkealla laikalla (150–180 kierrosta/
min.)
8. Anna pinnan tasaantua, kunnes öljy on
kuivunut (n. 30 min.).

Pitkään kestäneen käytön jälkeen saattaa olla
tarpeen kunnostaa lattian pinta ja korvata
pintakäsittely uudella Tinted Satin Oil
-öljykerroksella.
1. Levitä Kährs Cleaner tasaisesti koko lattialle.
2. Puhdista lattia harjakoneella (esim. Orbot
Machine, jossa on harja). Älä kuitenkaan käytä
liian kovaa harjaa. Näin vältyt
vahingoittamasta puurakennetta.
3. Kuivaa pinta käyttämällä Absorber Padia tai
märkäimuria. Se poistaa pintaan jääneen
puhdistusaineen ja liuenneen lian.
4. Anna kuivua 30 minuuttia.
5. Levitä pintaan Kährs Stained Satin Oilia
käyttämällä konetta (esim. Orbot Machine)
valkealla laikalla (150–180 kierrosta/min.)
6. Anna pinnan tasaantua, kunnes öljy on
kuivunut (n. 30 min.).
7. Levitä pintaan toinen kerros Kährs Stained
Satin Oilia käyttämällä konetta (esim. Orbot
TÄYDELLINEN KUNNOSTUS
Jos lattia on erittäin kulunut tai sitä on muusta
syystä kunnostettava, lattia voidaan hioa
koneella puhtaaseen puuhun saakka ja
pintakäsitellä sen jälkeen uudelleen. Ota ennen
uuden öljypinnan levittämistä yhteys
jälleenmyyjääsi.

Huomaa, että kaksi ohutta öljykerrosta antavat
paremman tuloksen kuin yksi paksu kerros. Liian
suuri määrä öljyä tuottaa tahmean pinnan.
Annostelusuositus
1 l Kährs Satin Oil -hoitoainetta riittää 40-80
m²:n alalle.
Kirkas Kährs Satin Oil on saatavana kahtena
versiona:
– Kährs Satin Oil
– Kährs Satin Oil Matt

Jos väristä halutaan syvempi, toistetaan vaiheet
7 ja 8. Stained Satin Oil voidaan levittää enintään
3 kertaa, koska liian paksut kerrokset tuottavat
tahmean pinnan.
9. Kiillota lattia kiillotuskoneella (esim. Orbot
Machine) käyttämällä valkeaa laikkaa (150–
180 kierrosta/min.) Näin varmistetaan, että
öljy on levittynyt tasaisesti.
Huomaa, että kaksi ohutta öljykerrosta antavat
paremman tuloksen kuin yksi paksu kerros. Liian
suuri määrä öljyä tuottaa tahmean pinnan.
Annostelusuositus
1 l Kährs Satin Oil -hoitoainetta riittää 40-80
m²:n alalle.

Huomaa. Täydellinen kunnostus muuttaa
petsattujen tuotteiden ja viistetyillä reunoilla ja/
tai harjatuilla pinnoilla varustettujen lattioiden
pinnan ilmeen täysin toisenlaiseksi.

Huomautus: Käytettäessä Kährs Satin -öljyä on olemassa itsesyttymisen vaara öljyn joutuessa
kosketuksiin orgaanisten materiaalien kanssa (esim. puuvillaliinat, sahajauho, imevät
eristemateriaalit jne.) itsekuivuvan öljyn vuoksi. Öljyä imeneet matot ja muut materiaalit on
upotettava veteen heti käytön jälkeen itsesyttymisen välttämiseksi.
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PUHDISTUS- JA HOITOTUOTTEET – KUVAUS
LISÄTIETOJA KUSTAKIN TUOTTEESTA (TEKNISET TIEDOT JA KÄYTTÖOHJEET) OVAT
LADATTAVISSA OSOITTEESTA WWW.KAHRS.COM

KÄHRS CLEANER 1,0 LITRA
– tehokas puhdistusaine lakatuille ja öljytyille lattioille
Kährs Cleaner on tehokas ja ympäristöä säästävä tuote, joka on suunniteltu erityisesti
puulattioita varten. Ei sisällä orgaanisia liuotteita eikä väriaineita.
Tuote nro 710518

KÄHRS SPRAY CLEANER 0,75 LITRAA
– tehokas puhdistusaine lakatuille ja öljytyille lattioille
Kährs Cleaner on tehokas ja ympäristöä säästävä tuote, joka on suunniteltu erityisesti puu- ja
laminaattilattioita varten.
Ei sisällä orgaanisia liuotteita eikä väriaineita. Normaaliin päivittäiseen puhdistukseen.
Käyttövalmis.
Tuote nro 710529

KÄHRS REMOVER 1,0 LITRA
– tehokas vahanpoistaja ja lakkapinnan virkistäjä
Kährs Remover poistaa puulattioista Kährs Lacquer Refresherin ja vahapohjaiset
kiillotusaineet. Kährs Removeria voidaan käyttää myös tehopuhdistukseen.
Tuote nro 710523

KÄHRS LACQUER REFRESHER 1,0 LITRA
– uudistaa viimeistellyn lattian ilmeen
Kährs Refresher on helppokäyttöinen hoitoaine viimeistellyille parketti- ja puulattioille. Tuote
antaa puulle suojaavan pintakerroksen, joka helpottaa lattian puhdistusta ja hoitoa. Kährs
Lacquer Refresher on tarkoitettu lakatuille ja korkeakiiltolakatuille Kährs-lattioille.
Tuote nro 710522
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KÄHRS MATT LACQUER REFRESHER 1,0 LITRAA
– uudistaa viimeistellyn lattian ilmeen
Kährs Matt Lacquer Refresher on helppokäyttöinen hoitoaine viimeistellyille parketti- ja
puulattioille. Se antaa puulle suojaavan pintakerroksen, joka helpottaa lattian puhdistusta ja
hoitoa. Kährs Matt Lacquer Refresher -hoitoainetta tulee käyttää mattalakatuille ja
ultramattalakatuille Kährsin lattioille.
Tuote nro 710541

KÄHRS LACQUER -LAKKA
– lattian viimeistelyaine
Kährs Lacquer on yksikomponenttinen vesipohjainen polyuretaani-akrylaatti puu- ja
parkettilattioiden viimeistelyyn Soveltuu silkkihimmeiksi lakattujen Kährs-lattioiden
päällelakkaukseen. Levitä telalla, siveltimellä tai levityslastalla. Viimeistelty pinta on erittäin
pitkäikäinen ja kestää hyvin mekaanista kulutusta sekä yleisiä kodinpuhdistusaineita. Kährs
Lacquer soveltuu sekä kotien että julkisten tilojen lattioihin. Mattalakattuihin Kährs-lattioihin
tai urheilutilojen lattioihin käytetään Kährs Matt Lacqueria.
Tuote nro 1,0 litraa 710521
Tuote nro, 5,0 litraa: 710519
KÄHRS MATT LACQUER 1,0 LITRA
– lattian viimeistelyaine
Kährs Matt Lacquer on kaksikomponenttinen vesipohjainen polyuretaaniaine puu- ja
parkettilattioiden viimeistelyyn Soveltuu mattalakattujen Kährs-lattioiden päällelakkaukseen.
Levitä telalla, siveltimellä tai levityslastalla. Viimeistelty pinta on erittäin pitkäikäinen ja kestää
hyvin mekaanista kulutusta sekä yleisiä kodinpuhdistusaineita. Kährs Matt Lacquer soveltuu
julkisiin ja asuintiloihin sekä myös urheilutilojen lattioihin.
Tuote nro 710618

KÄHRS HIGH GLOSS LACQUER 1,0 LITRA
– lattian viimeistelyaine
Kährs High Gloss Lacquer on kaksikomponenttinen vesiliukoinen polyuretaaniaine puu- ja
parkettilattioiden viimeistelyyn. Soveltuu kiiltäviksi lakattujen Kährs-lattioiden
päällelakkaukseen. Levitä telalla, siveltimellä tai levityslastalla. Viimeistelty pinta on erittäin
pitkäikäinen ja kestää hyvin mekaanista kulutusta sekä yleisiä kodinpuhdistusaineita. Kährs
High Gloss Lacquer soveltuu sekä kotien että julkisten tilojen lattioihin.
Tuote nro 710630

SATIN OIL 1 LITRA
– kirkas hoitoöljy
Kährs Satin Oil on kovettuva uretaaniöljy puu- ja parkettilattioiden hoitoon. Satin Oil antaa
lattialle suojaavan ja kauniisti hohtavan öljypinnan. Satin Oil suojaa lattiaa imeytymällä sen
pintaan.
Tuote nro 710553
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SATIN OIL MATT 1,0 LITRAA
– kirkas hoitoöljy
Kährs Satin Oil Matt on kovettuva uretaaniöljy puu- ja parkettilattioiden hoitoon. Satin Oil
Matt antaa lattialle suojaavan öljypinnan ja kauniin mattapinnan. Satin Oil Matt suojaa lattiaa
imeytymällä sen pintaan.
Tuote nro 710592

STAINED SATIN OIL 1,0 LITRAA
– värjätty hoitoöljy
Kährsin värjätty Satin Oil on kovettuva uretaaniöljy puu- ja parkettilattioiden hoitoon. Satin
Oil antaa lattialle suojaavan ja kauniisti hohtavan öljypinnan. Satin Oil suojaa lattiaa
imeytymällä sen pintaan.
Tuote nro 710585 Satin Oil Dark-Brown 01, soveltuva materiaali esim. Romanov
Tuote nro 710586 Satin Oil Dark-Grey 01, soveltuva materiaali esim. Ulf
Tuote nro 710587 Satin Oil Grey-Brown 01, soveltuva materiaali esim. Sture
Tuote nro 710588 Satin Oil White 01, soveltuva materiaali esim. Olof
Tuote nro 710589 Satin Oil White 02, soveltuva materiaali esim. Gustaf
Tuote nro 710641 Satin Oil Matt Brown 01, soveltuva materiaali esim. Sevede
Tuote nro 710642 Satin Oil Matt Brown 02, soveltuva materiaali esim. Tveta
Tuote nro 710643 Satin Oil Matt Grey 01, soveltuva materiaali esim. Handbörd
Tuote nro 710644 Satin Oil Matt Grey Brown 02, soveltuva materiaali esim. Möre
Tuote nro 710645 Satin Oil Matt Grey Brown 03, soveltuva materiaali esim. Ydre
Tuote nro 710646 Satin Oil Matt Grey White 01, soveltuva materiaali esim. Kinda
Tuote nro 710647 Satin Oil Matt Light Brown 01, soveltuva materiaali esim. Vedbo/Finnveden
Tuote nro 710648 Satin Oil Matt White 03, soveltuva materiaali esim. Aspeland
Tuote nro 710649 Satin Oil Matt White 04, soveltuva materiaali esim. Vista

PARQUET POLISH
– uudistaa viimeistellyn lattian ilmeen
Kährs Parquet Polish on tehokas ja ympäristöystävällinen tuote, joka virkistää viimeistellyt
puu- ja parkettilattiat. Itsekiillottuva, vedenkestävä ja mekaanista kulutusta kestävä Kährs
Parkett Polish puhdistaa ja suojaa lattian.
Tuote nro 710520

SPRAY MOP -SARJA
Täydellinen puhdistussarja puulattioiden kosteamoppaukseen. Sekä lakatuille että öljytyille
lattioille. Miellyttävä ja ergonominen käyttö, liipaisimella toimiva puhdistusaineen annostelu.
Sarja sisältää: Mopin pidikelevy ja ergonominen varsi, vaihdettava Spray Cleaner -säiliö 0,75
litraa, Cleaner Spray 1 litra, 3 kappaletta laadukkaita pesunkestäviä mikrokuitumoppeja, joissa
tarrakiinnitys.
Tuote nro 710574

K ÄHRS-PUUL AT TIOIDEN HOITO     24

SPRAY MOP CLEANER 0,75 LITRAA
Vaihtopakkaus puhdistusainetta Spray Mop -sarjaan
Tuote nro 710576

KÄHRS FLOOR CARE -SARJA
Täydellinen kaikki yhdessä -puhdistusratkaisu Kährs-lattiallesi. Sarja sisältää 0,75 litran pullon
Spray Cleaneria, kuivamopin ja huopasuojia.

KÄHRS MOP PAD -MOPPILIINA
Vaihtoliina Kährs-moppia varten käytettäväksi yhdessä Kährs Spray Cleanerin kanssa.
Konepestävä.
Tuote nro 710512

