
PROFIILIT JA MITAT

Massiivitammesta valmistettu lattialauta, öljytty 
14 x 150 x 300-1200 mm

PAKKAUS

Paketti 1,44 m2
Mitat 118 x 160 x 1220 mm

LAATU

Rustiikki

MASSIIVITAMMILAUTA
Massiivitammesta valmistettu lattialautamme 
toimitetaan 14 mm:n paksuisena uuden lattian 
asennusta tai esimerkiksi aiemmin asennetun 
laminaattilattian helppoa vaihtoa varten.

Laudat toimitetaan värittömällä luonnonöljyllä 
öljyttyinä ja ne kiinnitetään alustaan liimalla tai 
ruuvaamalla.

Lattialautojen pakkaus on tehty myymälä- ja 
asiakasystävälliseen muotoon.
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SERTIFIOITU PUU

Sertifioitu puu merkitsee kestävää ja 
oikeudenmukaista metsänhoitoa.

Skandinaviska Träimport toimittaa 
ympäristö- ja oikeudenmukaisuus-
sertifioitua puuta. Sertifioidun puun käyttö lisää 
puuraaka-aineen arvoa ja parantaa vastuullisen 
metsän-hoidon mahdollisuuksia ympäristön 
hyväksi, niille ihmisille, jotka ovat riippuvaisia 
metsästä saatavista tuloista.



MASSIIVITAMMILAUTA
Asennus ja säilytys

LUE HUOLELLISESTI LÄPI TÄMÄ OHJE ENNEN ASENNUKSEN ALOITTAMISTA.

Reklamaatio-oikeus raukeaa, jos ohjeita ei ole noudatettu.
 
VASTAANOTTOTARKASTUS
Lattiatoimitus on aina tarkastettava vastaanotettaessa. Tarkasta, että pakkaus on koskematon ja vahingoittumaton. 
Mahdollisesta vauriosta ilmoitetaan ostopaikkaan. Älä riko pakkausta ennen asentamista. Ennen asentamista 
pakkauksia tulee säilyttää vähintään kolme vuorokautta huoneessa, johon lattia asennetaan. On erittäin tärkeää, että 
pakkaukset on pinottu oikein. Aseta vähintään kolme rimaa lattian ja alimmaisen pakkauksen väliin ja aseta rima 
jokaisen pakkauksen väliin. Mukautumisprosessiin tarvittava aika määritetään ottamalla kosteuskokeet sekä 
lattiamateriaalista että huoneesta. 

Lattiatuotteet on valmistettu käyvän teollisen standardin mukaisesti, mikä mahdollistaa enintään 5 % toleranssin 
kauneusvirheille. Kauneusvirheet voivat olla riippuvaisia valmistusprosessista tai luonnollisista syistä. 
Täytemateriaalin käyttämistä pienten kauneusvirheiden korjaamiseen voidaan katsoa tavanmukaiseksi käytännöksi. 

Lattiatuotteita tilattaessa mitattuun pinta-alaan on lisättävä 5 % viallisuuksien ja/tai valmistusvirheiden 
kompensoimiseksi. Asentajan on noudatettava kohtuullista valikointia ja poistettava sellaiset tuotteen osat, joissa 
näkyy ilmeisiä kauneusvirheitä niiden syystä riippumatta. Asentaja tekee lattian laadun ja mahdolliset tekniset virheet 
huomioon ottavan lopullisen tarkastuksen pakkausta avattaessa. Laudat, joita ei hyväksytä laatuvaatimusten 
perusteella, laitetaan sivuun ja niistä reklamoidaan välittömästi. Asennettujen tai katkottujen lattialautojen 
katsotaan olevan hyväksyttyjä ja niistä ei voi reklamoida.

OIKEA LATTIA OIKEAAN PAIKKAAN
Puu on niin ns. hygroskooppinen materiaali, jolla on kyky luovuttaa ja imeä itseensä kosteutta ympäröivästä ilmasta 
ja materiaaleista. Tuloksena on, että puu elää eli turpoaa ja kutistuu ilmankosteuden mukaan. Puun kosteussuhde 
pyrkii saavuttamaan tasapainon ympäröivän ilmanalan kanssa. Talviaikaan, kun sisäilma on kuivaa, lautojen ja 
koolauksen väleihin muodostuu usein rakoja. Kesällä, kun ilma on kostea, lattia on tiivis ja tiettyä lautojen 
kuperoitumista voi ilmetä. 

Kaikki puupohjaiset materiaalit ovat riippuvaisia siitä, että huoneen suhteellinen ilmankosteus, RH, pysyy alueella 
30–60 % niin asennuksen aikana kuin sen jälkeenkin. Kun suhteellinen ilmankosteus on alhaisempi kuin 30 %, syntyy 
useampia ja suurempia rakoja kuin mitä normaalisti hyväksyttäisiin. Jos toisaalta suhteellinen ilmankosteus kohoaa 
arvoon yli 60 %, materiaaliin voi syntyä pysyviä muodonmuutoksia ja tämä voi myös vaikuttaa puulattian 
asennukseen alustaa vasten. Suhteellinen ilmankosteus on siis aivan ratkaiseva sekä puulattian toimivuudelle että sen 
ulkonäölle. 

Normaaleissa olosuhteissa (30–60 % RH) laudan leveyden lasketaan kutistuvan noin 1 % verran. Kannattaa kuitenkin 
varautua siihen, että yksittäiset massiivipuulattian laudat voivat aina liikkua enemmän tai vähemmän. Materiaalin, 
jota vasten lattia asennetaan, kosteussuhde ei milloinkaan saa kohota yli 9,5 %. Asennuksen on tapahduttava 17–23 °C 
lämpötilassa ilman kosteussuhteen ollessa 30–60 % RH.

ENNEN ASENNUSTA
Aluslattian on oltava tasainen. Jos näin ei ole, seurauksena voi olla reunavaurioita tai ääniongelmia kuten esimerkiksi 
lattian narina. Aluslattian narina korjataan ennen asennusta. Ennen lattiatuotteiden asentamisen aloittamista työn 
suorittajan on tarkastettava, että ympäristö ja alusta, johon asennus tehdään, täyttävät kaikki käyttöohjeessa määritetyt 
vaatimukset. Toimittaja ei hyväksy minkäänlaista vastuuta lattian asennusvirheistä, jotka ovat aiheutuneet 
virheellisestä ympäristöstä tai alustasta. 

Massiivipuulattia on aina suojattava aluslattiasta tulevalta kosteudelta. Kosteuseristys höyrysululla on pakollinen 
niissä tapauksissa, joissa aluslattian voidaan olettaa siirtävän kosteutta: esimerkiksi maanvarainen laatta, 
kevytbetonipalkisto, lattia pysyvästi lämpimässä tai kosteassa tilassa, kuten pannuhuoneessa, pesutuvassa tai 
vastaavassa, lämmin lattia (lattialämmitys) tai tuuletetun ryömintätilan päällä oleva palkisto. Betoninen aluslattia on 
suojattava kosteudelta ennen asennusta. Noudata voimassa olevia rakennusmääräyksiä. Huomaa, että höyrysulku 
sijoitetaan aina mahdollisen harmaan lumppupahvin tai askelääniä vaimentavan maton alle. Kaikki puulattiat on 
lattialämmityksen päälle asennettaessa suojattava höyrysululla.

ASENNUS – YLEISTÄ
Tätä massiivipuulattiaa ei milloinkaan saa asentaa kelluvaksi, vaan se on aina kiinnitettävä lauta kerrallaan 
alustaansa. Lattia voidaan joko ruuvata tai liimata kiinni alustaan. Asentajan on otettava huomioon lattian liikkuvuus. 
Huomaa, että lautoja ei milloinkaan saa liimata yhteen ponttiliitoksesta, koska tämä kohta lattiasta ottaa vastaan 
eri vuodenaikojen seurauksena syntyvän ilmankosteuden luonnollisen vaihtelun aiheuttaman lautojen leveyden 
vaihtelun. Lattia voidaan kiinnittää ruuveilla laudoista, vanerista, 3. luokan OBS-levystä tai hyväksytystä 
lattialastulevystä valmistettuun aluslattiaan. Lattia voidaan myös liimata suoraan tasoitettuun ja kuivaan 
betonilattiaan.
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ASENNUS PUUPOHJAISILLE ALUSLATTIOILLE

ASENNUS LIIMAAMALLA
Suosittelemme lattian liimaamista. Laudat liimataan kiinni lattia-alustaan. Käytä vain vedetöntä elastista liimaa, joka on 
erityisesti tarkoitettu massiivipuulattioiden liimaukseen. Noudata liiman valmistajan suosituksia liimatyypin 
valinnassa ja liimausohjeissa. Huomaa, että lautoja ei saa liimata yhteen ponttiliitoksesta.

ASENNUS RUUVAAMALLA
Ruuvattaessa on ruuveissa joko oltava poraavakärki tai sitten laudat on esiporattava. Asennus 
tehdään piilotetulla ruuvikiinnityksellä laudan ponttiin noin 45° kulmassa alustaa kohti. Vinkki! 
Käytä alhaisia kierroksia ruuvinvääntimessä. Kiinnitä ruuvit 20 cm välein. Puisen aluslattian päälle 
uusi lattia asennetaan mieluiten poikittain vanhoihin lautoihin nähden.

Jätä noin 10 mm etäisyys seinään ja kiinteisiin asennuksiin, kuten kaappeihin, putkiin ja muihin 
lattioihin. Ensimmäiset laudat asetetaan 10 mm etäisyydelle pisimmästä seinästä urapuoli, eli naaraspontti seinää kohti. 

Varmista, että laudat ovat samansuuntaiset seinän kanssa. Jos seinä on epätasainen, laudat on sahattava seinän 
myötäisiksi. Paina lankut yhteen ja aseta välikepalat kumpaankin päähän sekä pitkin pitkää seinää. Koko rivi 
kohdistetaan ennen lattialautojen kiinni ruuvausta. 

Seuraavan rivin ensimmäinen lauta on tavallisesti edellisestä rivistä katkaistu pala, jos pala on pitempi kuin 250 mm. 
Jos lauta on kavennettu se puristetaan edellistä riviä vasten kiilojen tai kiristysnauhan avulla. Jaa päätyliitokset niin, 
että niiden väliseksi etäisyydeksi tulee vähintään 200 mm. 

Viimeisestä rivistä tulee tavallisesti kokonaista lautaa kapeampi. Jos viimeisestä lautarivistä tulee hyvin kapea, se 
voidaan liimata yhteen toiseksi viimeisen rivin kanssa. Jos lattiasta nousee putkia, putken ja lattialaudan välisen 
etäisyyden on oltava vähintään 10 mm. Sahaa pois seinän vastainen osa. Jos putket ovat pitkällä sivulla, irti sahataan 
kolmikulmainen pala. Lattialaudan irti sahattu osa liimataan kiinni laudan asentamisen jälkeen. Käytä kiiloja 
puristamaan irti sahattua osaa lautaan, kunnes liima on kuivunut. Peitä aukko sopivalla putkimansetilla.

ASENNUS BETONISELLE ALUSLATTIALLE
Betonialustalle asennettaessa laudat voidaan liimata suoraan betonilattialle edellyttäen, että lattia on hyvin tasoitettu ja 
kuiva ja että työssä käytetään erityistä liimaa, joka on tarkoitettu massiivipuulattioiden liimaamiseen betoniin, jolloin 
liima samalla toimii kosteussulkuna.

Huomaa kuitenkin, että jos kosteuden kulkeutuminen on voimakasta betonilattiassa, laudat voivat liikkua normaalia 
enemmän ja kovertua. Noudata liiman valmistajan suosituksia liimatyypin valinnassa ja liimausohjeissa. Huomaa, että 
lautoja ei saa liimata yhteen ponttiliitoksesta.

ASENNUS BETONISELLE ALUSLATTIALLE, JOSSA ON LATTIALÄMMITYS
On täysin mahdollista asentaa massiivipuulattia yhteen lattialämmityksen kanssa. Jos lattia on betonia ja siihen on 
valettu lattialämmitys, lattia asennetaan yllä olevan ”Asennus betoniselle aluslattialle” -ohjeen mukaisesti. Noudata 
lattialämmityksen valmistajan suosituksia. 

Massiiviset puulattiat ovat ”elävää” materiaalia ja ne säilyttävät muotonsa sitä paremmin, mitä alhaisemman 
lämpötilan lattialämmitysjärjestelmä tuottaa ja mitä enemmän lämpö jakautuu koko lattialle. Itsesäätyviä 
sähkökaapeleita käytettäessä voi olla tarpeen asentaa täydentäviä lämmönlähteitä. Noudata lattialämmityksen 
valmistajan suosituksia. Kysy mahdollisia lisätietoja jälleenmyyjältäsi. 

HOITO-OHJEET

SISÄILMASTO
Puutuotteet viihtyvät samassa mukavassa ympäristössä kuin ihmisetkin, 20 °C lämpötilassa ja noin 50–60 % 
ilmankosteudessa. Kaikissa huoneissa, joissa on massiivipuulattia, tulee mieluiten olla yllä mainitut olosuhteet.
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PUHDISTAMINEN
Säännölliseen siivoukseen käytetään kuivaa lattiamoppia tai pölynimuria kerran viikossa tai useamminkin, kun on 
tarvetta poistaa kiinteää likaa, joka voi naarmuttaa lattiaa. Tarkempaan siivoukseen käytetään haalealla vedellä 
laimennettua lattiasuopaa tai muuta öljyttyjen massiivipuulattioiden puhdistukseen tarkoitettua puhdistusainetta

Toimi näin! Poista lattiapinnan löysä irtonainen lika imuroimalla lattia. Sekoita puhdistusainetta ja haaleaa vettä 
annostusohjeen mukaisesti ja puhdista lattia liuoksella. Mopin on oltava väännetty hyvin kuivaksi ennen käyttöä. Jos 
lattiapinta ei ole kuiva 1–2 minuutissa, et ole vääntänyt moppia riittävän kuivaksi. Lattialle mahdollisesti läikkyvä vesi 
tai muu neste on välittömästi pyyhittävä kuivalla rievulla. Massiivipuulattioilla tarkoitettuja puhdistusaineita löytyy 
hyvin varustetuista maali- ja rakennustarvikeliikkeistä sekä lattiajälleenmyyjiltä.

ÖLJYTTYJEN MASSIIVIPUULATTIOIDEN KUNNOSSAPITO
Jotta öljytty lattia säilyttäisi luontaisen kauneutensa, sitä on hoidettava oikein. Kaupoista löytyy useiden toimittajien 
tuotteita öljyttyjen puulattioiden kunnossapitoon. Lattia on toimituksen yhteydessä öljytty luonnonöljyllä ja sitä 
voidaan pitää kunnossa käyttämällä öljyämiseen luonnonöljyä tai vahaöljyä. Huomaa kuitenkin, että jos vahaöljyä 
käytetään, sen päälle ei enää voi laittaa luonnonöljyä vaan öljyämistä on jatkettava vahaöljyllä. Hyvin kauniin ja 
kulutusta kestävän pinnan aikaansaamiseksi suosittelemme levittämään ylimääräisen kerroksen öljyä lattialle heti 
lattian asennuksen jälkeen. Noudata öljyn levityksessä öljyn toimittajan ohjeita. Kysy lattian puhdistukseen ja 
ylläpitoon mahdollisia lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
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Jos näissä ohjeissa on epäselvyyksiä pyydämme ottamaan yhteyttä paikalliseen toimittajaanne.
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