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Asennus	  huolto	  vinkkejä	  	  

Liitteenä	  kooste	  ja	  vinkkejä	  jota	  kannattaa	  ottaa	  huomioon	  ennen	  laattojen	  asennusta	  ja	  käsittelyä.	  
HUOMAATHAN	  että	  tämä	  ei	  ole	  täydellinen	  asennusohje	  vaan	  ainoastaan	  ohjeellisia	  vinkkejä	  asioista	  
jota	  me	  pidämme	  tärkeinä	  ja	  jota	  kannattaa	  huomioida	  asennuksessa.	  	  

Vaihe	  	  1.	  Asennus	  

Ottaen	  huomion	  värivaihteluita	  jotka	  aina	  syntyy	  kun	  laatat	  tehdään	  alusta	  loppuun	  käsityönä	  niin	  
kannatta	  sekoittaa	  eri	  pakkausten	  sisällöt	  ja	  suunnitella	  mihin	  kukin	  laatta	  tulee.	  Tässä	  vaiheessa	  
kannattaa	  myös	  valita	  ne	  laatat	  jota	  mahdollisesti	  halutaan	  leikata.	  	  Laatat	  voi	  leikata	  timantti	  vesi	  
leikkurilla	  jonka	  jälkeen	  ne	  huuhdellaan	  ja	  annetaan	  kuivua.	  

Varmista	  että	  alusta	  on	  kiinteä	  ja	  tasainen,	  levitä	  laastia	  karhealla	  hammastetulla	  lastalla	  sekä	  
alustaan	  että	  laatan	  pohjaan.	  Laastin	  määrää	  kannattaa	  varata	  niin	  että	  sitä	  kuluu	  1,5-‐2	  kertaa	  
normaaliin	  verrattuna	  jotta	  saadaan	  mahdollisemman	  tiivis	  sauma	  ja	  jotta	  voidaan	  laastilla	  tasoittaa	  
laatoissa	  ilmenevät	  paksuuserot.	  	  	  	  

Varmista	  että	  jokainen	  laatta	  on	  mahdollisen	  puhdas.	  Kaikki	  lika	  joka	  näkyy	  ennen	  öljyämistä	  jää	  
pysyvästi	  näkyviin.	  Jos	  reunoissa	  on	  teräviä	  reunaoja	  niin	  näitä	  kannattaa	  hioa	  tasaiseksi	  ennen	  
asennusta.	  

Sumuta	  jokaisen	  laatan	  alaosaa	  vedellä,	  käytä	  muovista	  sumutus	  pulloa	  tai	  vaihtoehtoisesti	  upota	  
laatat	  nopeasti	  veteen.	  Asenna	  laatta	  vakaalla	  kädellä	  ja	  paina	  se	  suoraksi.	  Älä	  lyö	  äläkä	  käytä	  vasaraa	  
tms.	  Ole	  tarkka	  että	  sinulla	  on	  puhtaat	  kädet	  ja	  jalat	  koska	  laatat	  ovat	  erittäin	  arkoja	  ennen	  kun	  niitä	  
käsitellään.	  

Vaihe	  2.	  	  Öljykäsittely.	  Käsittely	  tekee	  laatasta	  likaa	  ja	  vesi	  
hylkäävän.	  	  HUOM!	  Käsittely	  tehdään	  asennuksen	  jälkeen	  ennen	  
saumausta	  siksi	  että	  saumausaine	  voi	  muuten	  värjätä	  laatan	  
vääränlaiseksi.	  

Varmista	  että	  lattia	  on	  täysin	  kuiva	  ennen	  öljykäsittelyä.	  Jos	  öljyät	  ennen	  kun	  kaikki	  asennuksen	  
yhteydessä	  syntynyt	  kosteus	  on	  poistunut	  alhaalta	  nouseva	  kosteus	  ”voi	  jäädä	  laatan	  sisälle”	  ja	  ilmetä	  
ikävinä	  läikkinä.	  

Käsittely	  sulkee	  laattojen	  huokoset	  ja	  tekevät	  niistä	  lika	  ja	  vesi	  hylkääviä.	  Käsittele	  laatat	  öljyn	  
ohjeiden	  mukaan.	  	  Pyyhi	  tarkasti	  pois	  kaikki	  sementtipöly	  ja	  muu	  mahdollinen	  lika	  kuivalla	  liinalla	  
ennen	  kun	  aloitatte	  käsittelyn.	  HUOMAA	  että	  käsittely	  ei	  estä	  saumausaineen	  “palamista”	  kiinni	  
pinnalle	  ellei	  sitä	  poisteta	  nopeasti	  ja	  tarkasti.	  (ks	  alla	  kohta	  3)	  Tee	  yksi	  öljykäsittely	  ennen	  saumausta	  
ja	  1-‐2	  öljykäsittelyä	  kun	  asennus	  on	  valmis	  ja	  lattia	  on	  pesty.	  Suosittelemme	  FILAn	  tuotteita	  FILAfob	  
tai	  FILAhydrorep	  öljy.	  

Vaihe	  3.	  Saumaus.	  	  Huom!	  on	  erittäin	  tärkeää	  poistaa	  ylimääräinen	  
mahdollisemman	  nopeasti.	  Älä	  saumaa	  liian	  isoa	  aluetta	  kerrallaan	  
vaan	  työskentele	  pienillä	  alueilla	  ja	  kuivaa	  sen	  mukaan	  kun	  etenet.	  
Suosittelemme	  saman	  väristä	  saumausainetta	  kun	  mitä	  laatassa	  on.	  	  

Valitse	  siis	  saumausaine	  joka	  on	  mahdollisemman	  saman	  värinen	  kun	  itse	  laatta,	  mikäli	  on	  erivärisiä	  
pohjalaattoja	  valitse	  mahdollisemman	  neutraalia	  väriä.	  Vältä	  aina	  mustaa	  saumausainetta.	  
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Saumausta	  voidaan	  tehdä	  aikaisintaan	  24h	  asennuksen	  ja	  käsittelyn	  jälkeen.	  saumausainetta	  
sekoitetaan	  normaalia	  löysemmäksi.	  Lattioista	  tulee	  mitä	  kauniimpia	  mitä	  ohuemmat	  saumat.	  Jos	  
lattioissa	  on	  lattialämmitys	  suosittelemme	  vähintään	  3	  mm	  saumoja.	  	  HUOM!	  Pidä	  lattialämmitys	  
poiskytkettynä	  tai	  max	  15	  astetta	  kun	  asennat	  laatat.	  (asennuksen	  ja	  saumauksen	  jälkeen	  nosta	  
lämmitys	  1	  aste	  /	  päivä	  	  kunnes	  saavutat	  haluamasi	  lämpötila)	  

Kun	  saumausmassa	  on	  työstetty	  saumoihin	  ja	  ylijäämä	  on	  poistettu	  viimeistely	  voidaan	  tehdä	  
karhunkielellä	  (esim.	  scotch	  brite	  karhea	  puoli	  tms.)	  	  muista	  huuhdella	  sientä	  puhtaassa	  vedessä	  
useasti.	  	  Vielä	  kerran	  	  muistutamme	  että	  öljy	  ei	  estä	  saumausmassan	  kiinnittymistä	  laattaan	  vaan	  se	  
on	  poistettava	  manuaalisesti	  mahdollisemman	  pian.	  	  Jos	  laatat	  näyttävät	  sumuisilta	  asennuksen	  
jälkeen	  tai	  jos	  niihin	  on	  asettunut	  jonkun	  asteinen	  kalvo	  niin	  sen	  voi	  pestä	  pois	  ph.	  neutraalilla	  
aineella	  kunhan	  saumausmassa	  on	  ensin	  kuivunut	  kokonaan.	  Pese	  kuitenkin	  laattoja	  mahdollisimman	  
nopeasti.	  Mikäli	  likaa	  ja	  saumausainetta	  on	  jäännyt	  suosittelemme	  ainetta	  FILAPS87	  joka	  poistaa	  likaa	  
ja	  jopa	  voi	  poistaa	  saumausainetta	  joka	  on	  jäännyt	  kiinni.	  	  

Lopuksi	  kun	  lattia	  on	  puhdas	  ja	  kuiva	  voi	  vielä	  käsitellä	  lattiaa	  1-‐2	  kertaa	  öljyllä	  (FILAfob	  tai	  
FILAhydrorep).	  Käsittele	  öljyllä	  1	  krt	  ja	  pyyhi	  ylimääräinen	  öljy	  pois15	  min	  sisällä.	  	  Voit	  käsitellä	  vielä	  
toisen	  kerran	  jos	  kivi	  imee	  öljyä.	  Jos	  haluat	  kiiltävämmän	  lattian	  voit	  vahata	  sitä	  FILAn	  vahalla.	  

Kun	  lattia	  on	  valmis	  suosittelemme	  lattian	  pesua	  miedoilla	  	  Ph	  neutraaleilla	  aineilla,	  esim.	  
pellavasiemen	  saippua	  tms.	  älä	  käytä	  hapanta	  pesuainetta	  se	  poistaa	  öljysuojan!	  	  

	  

Hoito	  

Laattoja	  puhdistetaan	  Ph	  neutraalilla	  lattiapesuaineella	  yleensä	  1:25	  riittää.	  Eteisissä	  tai	  
kylpyhuoneissa	  vahvempi	  seos	  voi	  olla	  tarpeen.	  Jos	  joskus	  on	  joku	  erittäin	  sitkeä	  läikkä	  niin	  sen	  voi	  
poistaa	  hienolla	  hiekkapaperilla	  jonka	  jälkeen	  	  tehdään	  normaali	  saippualiuos	  käsittely.	  (myös	  kloriini	  
voi	  toimia	  vaikeissa	  tahroissa	  kokeile	  ensin	  erittäin	  varovaisesti).	  Lattioita	  voi	  myös	  vahata	  ja	  tähän	  
soveltuu	  esim	  FILAn	  vaha	  tuotteet.	  

Älä	  käytä	  hapanta	  pesuainetta	  se	  poistaa	  öljysuojan!	  

Asennusvirheet,	  

Kuten	  kaikissa	  rakennusvaiheissa	  myös	  laattojen	  asennuksessa	  asiat	  voi	  mennä	  vikaan.	  Yksi	  esimerkki	  
on	  lika	  ja	  pöly	  joka	  tunkeutuu	  laattojen	  avoimiin	  huokosiin	  ennen	  käsittelyä	  tai	  kosteus	  joka	  jää	  laatan	  
sisään	  jos	  käsitellään	  liian	  aikaisin.	  Toinen	  on	  saumausaine	  joka	  palaa	  kiinni	  laatan	  pintaan	  siksi	  että	  
saumausjäämiä	  ei	  olla	  poistettu	  riittävällä	  nopeudella	  tai	  huolella,	  tai	  lattialämpö	  on	  päällä	  ,	  tai	  
laitetaan	  päälle	  liian	  aikaisin,	  tässä	  vain	  muutama	  esimerkki	  eikä	  tietenkään	  kata	  kaikkia	  mahdollisia	  
tilanteita.	  Huomaathan	  että	  Laparra	  Oy	  ei	  ota	  mitään	  vastuuta	  mahdollisilta	  asennusvirheistä	  
emmekä	  ota	  käsittelyyn	  reklamaatioita	  jo	  asennetuista	  	  laatoista.	  

	  


